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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
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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)

44

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 15 00334
( 220 ) 2015.02.06.
( 731 ) BOOKR Digital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Táblagépek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető, számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógépprogramok [letölthető],
mobiltelefonok; okostelefonok; rajzfilmek; szoftverek, rögzített.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 02373
( 220 ) 2015.09.02.
( 731 ) dr. Gyarmathyné Dr. Nemes Erzsébet, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó, Budapest
( 591 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, értesítések [papíráruk], folyóiratok, iratgyűjtők, dossziék, levélpapír,

papírárúk, kézikönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, papírtartó dobozok, zacskók csomagolásra papírból
vagy műanyagból, csomagoló anyagok papírból, csomagoló papír, nyomdaipari termékek.
29

Tartósított, szárított és főzött zöldségek.

30

Ételízesítők, ízesítő szerek, só étkezési és főzési célra.

( 210 ) M 15 02616
( 220 ) 2015.09.27.
( 731 ) Barna Kornél, Pécs (HU)
( 541 ) hurcibaba
( 511 ) 24

Barhent, pamutszövet; címkék, szövött; háztartási lenvászon; jersey (szövet); kalikó (pamutvászon); kötött

szövetek; kenderszövetek; lenszövetek; mintás vászon; rugalmas (elasztikus) szövetek.
41

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

45

Kisgyermek felügyelete (helyben); ruhakölcsönzés.

( 210 ) M 15 02618
( 220 ) 2015.09.26.
( 731 ) László Béla, Budapest (HU)
Lőrincze Szabolcs, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M739
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( 210 ) M 15 02625
( 220 ) 2015.09.29.
( 731 ) Sebess Viktor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pécsi Kálmán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.
( 210 ) M 15 02633
( 220 ) 2015.09.29.
( 731 ) Bagyinka Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Matiscsák Éva, Dr. Maticsák Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02659
( 220 ) 2015.10.02.
( 731 ) Kerda Élelmiszer Kereskedelmi és Gyártó Kft., Csomád (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerek, ételízesítő, leves porok, fűszerkeverékek.

( 210 ) M 15 02668
( 220 ) 2015.10.02.
( 731 ) Novák Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Gergely, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Boldogság Magazin
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02764
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) AKADEMIA ITALIA Nonprofit Kft., Budapest (HU)
M740
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( 740 ) dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

41

Olasz jellegű, fajtájú, minőségű nevelési, szakmai képzési tevékenység.

43

Olasz jellegű, fajtájú, minőségű vendéglátóipari tevékenység.

( 210 ) M 15 02790
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOFLOX
( 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 02791
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOFENICOL
( 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 02792
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) JOLOMAX
( 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 02793
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) FILAMAX
( 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 02794
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( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) FARMAKASZTIN
( 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 02795
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) AMOXYSTAB
( 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).
( 210 ) M 15 02796
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) FILAMAX
( 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).
( 210 ) M 15 02797
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) DOGVERM
( 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).
( 210 ) M 15 02798
( 220 ) 2015.10.14.
( 731 ) BMW VERTRIEBS GMBH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M742
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Távközlés (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).
( 210 ) M 15 02799
( 220 ) 2015.10.14.
( 731 ) BMW VERTRIEBS GMBH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BMW Art&Culture
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
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).

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).
( 210 ) M 15 02800
( 220 ) 2015.10.14.
( 731 ) Pastroot Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PASTROOT
( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; információk számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése/rendezése; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; marketing, reklám és promóciós
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámszövegek publikálása; promóciós
szolgáltatások képek, dokumentumok és multimédiás tartalmak megosztása formájában az interneten és más
számítógépes és kommunikációs halózaton keresztül.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes fórumok biztosítása; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;
regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények szervezését, interaktív kommunikációt, társadalmi,
üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő bekapcsalódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozására
irányuló számítógépes szolgáltatások; elektronikus információk kommunikációs hálózatokon keresztül történő
feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését, megjelentetését, címkézését, kapcsolását, megosztását lehetővé tevő
számítógépes alkalmazásszolgáltatások (ASP); online felhasználók számára közösségi hálózatépítési
információkat tartalmazó személyes profilok létrehozását és ilyen információk több weboldalra történő küldését
és ezeken történő megosztását lehetővétevő weboldal szolgáltatása; on-line fórumok, magazinok, blogok és
listaszerverek biztosítása üzenetek, megjegyzések és multimédiás tartalmak felhasználók közötti átvitelére.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk [nem letölthetők]; számítógépes, elektronikus és online

adatbázisok szabadidős, oktatási és szórakoztató használatra, családfakutatásra; fénykép- és/vagy video-és/vagy
információmegosztó szolgáltatások; elektronikus kiadási szolgáltatások.
42

Adatok és/vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba;

alkalmazásszolgáltatások (ASP); közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és
video anyagok, fényképek, szövegek, grafika és/vagy adatok továbbítására szolgáló nem letölthető
szoftveralkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; számítógépes szolgáltatások a felhasználó által
meghatározott információkat, személyes profilokat, adatokat és információt tartalmazó egyedi weboldalak
formájában.
M743
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Genealógiai kutatás; online közösségi hálózatok szolgáitatásai; közösségi ismerkedési, hálózatépítési és

társkereső szolgáltatások; genealógiai kutatással és kutatási eredményekkel kapcsolatos információk szolgáltatása
adatbázisokból számítógépes és kommunikációs hálózatok segítségével.
( 210 ) M 15 02825
( 220 ) 2015.10.15.
( 731 ) Klapka Üzletház Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Gold Salz
( 511 ) 30

Fűszerek.

( 210 ) M 15 02832
( 220 ) 2015.10.16.
( 731 ) Dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU)
Dr. Kalmár Zoltán 35%, Kecskemét (HU)
Dr. Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02917
( 220 ) 2015.10.26.
( 731 ) Fűszer és Lélek Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Fűszer és lélek
( 511 ) 29

Friss és tartósított hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, pástétomok, májasok, füstölt

kolbász,szalámik; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek),kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsból, halból, zöldségekből,
gyümölcsökbőlés tejtermékekből készített friss, fagyasztott, tartósított félkész és készételek.
30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; fűszeres mártások; fűszerek, ízesítők;

fűszerkeverékek, csokoládék, bonbonok [cukorkák], pralinék, gabona vagy rizs alapú snack ételek, sós kekszek,
sütemények, szendvicsek, ecet, tésztaöníetek.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcs és zöldség italok és levek;

szöirpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), gyümölcstartalmú alkoholos italok, borok, bor alapú

italok,pálinkák, likőrök, koktélok, előkevert alkoholos italok, égetett szeszes italok.
( 210 ) M 15 02936
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( 220 ) 2015.10.29.
( 731 ) Paál Gergely, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítástechnikai

eszközök forgalmazása.
( 210 ) M 15 02974
( 220 ) 2015.11.02.
( 731 ) Bearing Kft. 100%, Csévharaszt (HU)
( 740 ) Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; fém gördülő-, és siklócsapágyak, lineáris és autós csapágyak, valamint
görgős elemek, - láncok és hajtásátvitelhez kapcsolódó kötőelemek és szerszámok; ércek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 15 02980
( 220 ) 2015.11.03.
( 731 ) Építési Termék Minőségvédelmi és Vállalkozási Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Tömítő-, és szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok.

19

Nem fém építőanyagok beleértve a bitumen alapú anyagokat is.

35

Minősített építőipari termékek, áruféleségek és szolgáltatások kereskedelmi ügyletei;reklámozás és

marketing tevékenységek; árubemutatók és kiállítások.
37

Építkezések; javítások; szakipari munkák; szerelési szolgáltatások.

45

Egyéni és társadalmi igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi szolgáltatások,egyesületek,

szövetségek, alapítványok, szakmai minősítő rendszerek.
( 210 ) M 15 02983
( 220 ) 2015.11.03.
( 731 ) Esztergom Város Önkormányzata 100%, Esztergom (HU)
( 740 ) Dr. Piskóthy László, Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Magánjogi Csoport, Esztergom
( 541 ) SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 03007
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( 220 ) 2015.11.04.
( 731 ) Summa Trend Union Kft. 100%, Törökbálint (HU)
( 740 ) Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 03011
( 220 ) 2015.11.05.
( 731 ) Ruszkai László, Csongrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
35

Magyarországról származó tápanyagok kutyák számára, kutyaeledel, táplálékok kutyáknak.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás].
39

Házhozszállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 15 03014
( 220 ) 2015.11.05.
( 731 ) Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 03017
( 220 ) 2015.11.05.
( 731 ) Walmark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Ízületőr
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, étrend-kiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
41

Sporttevékenység, nevelés.

44

Egészségügyi tanácsadás.

( 210 ) M 15 03022
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)
( 740 ) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 15 03023
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)
( 740 ) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 15 03024
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)
( 740 ) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 15 03025
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)
( 740 ) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 15 03031
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROCK SPA
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Gyógyfürdő szolgáltatások.

( 210 ) M 15 03050
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) UNIQ PASTA Mezőgazdasági Kft., Vásárosnamény (HU)
( 740 ) dr. Bacskai Edina, dr. Bacskai Edina 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).
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).
( 210 ) M 15 03052
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Szöllősi Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) BiOptimum by OF
( 511 ) 32
34

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 15 03054
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Holló-Hunya Eszter 50%, Budapest (HU)
dr. Bodnár Andrea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching.

( 210 ) M 15 03055
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Holló-Hunya Eszter 50%, Budapest (HU)
dr. Bodnár Andrea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hogy azt tegye, amire valóban képes.
( 511 ) 41

Coaching.

( 210 ) M 15 03056
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Szentendrei Judit, Pécs (HU)
( 541 ) Zsebi Magazin
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Letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

16

Általános témájú magazinok.

( 210 ) M 15 03057
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Be light Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Maurer-Morvai Ágnes, Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03058
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Ujlaky Szabolcs István, Gyomaendrőd (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 15 03059
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Tamási Ákos Csaba, Nagyfüged (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; dezodorok; tusfürdők.

14

Gyűrűk; nemesfémből készült gyűrűk; medalion, medál; karkötők, karperecek.

25

Női felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női lábbelik; női kosztümök;

férfiruházat; bőröv; női alkalmi ruhák; nadrágok; szoknyák; zoknik; alsónadrágok, bugyik; nyakkendők;
öltönyök; harisnyák; farmerruházat; farmernadrágok; sapkák.
( 210 ) M 15 03065
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) MERIDA PRESS Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Marczali Melinda, 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
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03066
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Varga József, Budapest (HU)
( 541 ) ROCKDOKK RÁDIÓ
( 511 ) 35

Reklámtevékenység (Internetes reklám szolgáltatás).

38

Rádióműsorok közvetítése, továbbítása.

41

Rádióműsorok szerkesztése, készítése, terjesztése, bemutatása, előkészítése, internetes rádióműsorok adása.

( 210 ) M 15 03068
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Good Impress Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Juhász Gábor, Budapest
( 541 ) BarCraft
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 03069
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Brima Holding GmbH, Ingolstadt (DE)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BLUEX
( 511 ) 35

Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások

szervezési és gazdasági tanácsadás formájában.
39

Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások

begyűjtés és szállítás formájában.
40

Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások tisztítás,

szortírozás, a nyersanyagok és hulladékanyagok különválasztása, tisztítása, felaprítása, összenyomása,
extrudálása, granulálása és agglomerálása formájában.
42

Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások technikai

konzultáció formájában.
( 210 ) M 15 03078
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
( 541 ) LCM
( 511 ) 13

Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

28

Vadászlesek, vadász felszerelések.

35

Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.
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( 210 ) M 15 03079
( 220 ) 2015.11.10.
( 731 ) Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 13

Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

28

Vadászlesek, vadász felszerelések.

35

Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.

( 210 ) M 15 03084
( 220 ) 2015.11.12.
( 731 ) ALBERTA CONSULTANCY INC., Majuro, Marshall Islands (MH)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Dr. Karcsics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AZÚR DROGÉRIA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03086
( 220 ) 2015.11.12.
( 731 ) Lakos Anikó, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

DVD, CD, mágneses adathordozók.

35

Testedző és sport eszközök kiskereskedelme.

41

Nevelés, sporttevékenység, oktatás.

( 210 ) M 15 03097
( 220 ) 2015.11.13.
( 731 ) Lóránt Norbert, Debrecen (HU)
( 541 ) LÓRÁNT FOTÓSTÚDIÓ DEBRECEN
( 511 ) 16
41

Fényképek(nyomtatott).
Fényképészet.

( 210 ) M 15 03183
( 220 ) 2015.11.19.
( 731 ) Farkas Ferenc, Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Royal Flush
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

( 210 ) M 15 03185
( 220 ) 2015.11.19.
( 731 ) Pizzagirl-Prémium Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gábriel Gyula, Bogsch és Társai 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03186
( 220 ) 2015.11.19.
( 731 ) Pizzagirl-Prémium Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gábriel Gyula, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIZZAGIRL
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03472
( 220 ) 2015.11.23.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Frissen helyben sütött pékáru; kenyér, kiflik, zsemlék, egyéb pékáru, aprósütemény, teasütemény, briós,

gabonakészítmények, keksz, lepények, liszttartalmú ételek, mézeskalács, quiche, sütemények.
( 210 ) M 15 03485
( 220 ) 2015.11.23.
( 731 ) Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)
( 300 ) UK00003130086 2015.10.05. GB
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítási szolgáltatások nyújtása; utazási szolgáltatások nyújtása; autókölcsönzés; üdülés alatti közlekedés

megszervezése; gépjármű bérlés és lízing; utasszállító-, kereskedelmi (haszon)- és ipari járművek kölcsönzése és
lízingelése; autók, kerékpárok, motorok, lakóautók, kamionok, tehergépkocsik, furgonok, távolsági buszok,
autóbuszok, lakókocsik bérlése, lízingelése; járműfelszerelések és berendezések bérlése és lízingelése;
járműtartozékok, beleértve csomagtartók, autóülések, gyermek biztonsági ülések, utánfutók, csomagtartók,
kerékpártartók bérlése és lízingelése; személyszállítás megszervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazási helyfoglalások intézése; információszolgáltatás elektronikus formában, nevezetesen interaktív és online
információ szolgáltatás gépjármű lízingre és bérlésre, valamint utazási információkra vonatkozóan, továbbá
interaktív és online foglalás biztosítása gépjármű lízingre és bérlésre vonatkozóan; jegyfoglalási és jegyrendelési
szolgáltatások; nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint
járműkölcsönzés, beleértve nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint
járműkölcsönzés interneten keresztül; helyfoglalás intézése és/vagy előzetes lefoglalása, beleértve helyfoglalás
intézése és/vagy előzetes lefoglalása interneten keresztül; utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai
szolgáltatások interneten keresztül; az előzőekben említett valamennyi szolgáltatás, de nemcsak azokra korlátozva
elektronikus eszközökön, beleértve az internetet; a fentiekben említettekkel kapcsolatos konzultációs,
tájékoztatási és információs szolgáltatások.
( 210 ) M 15 03505
( 220 ) 2015.11.24.
( 731 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Auchan Magyarország Kft., Budaörs
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok, zsírok, margarin.

( 210 ) M 15 03517
( 220 ) 2015.11.25.
( 731 ) Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Schwartz Noémi, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Örökbefogadási ügynökségek (állatok örökbefogadásával kapcsolatos szolgáltatások).

( 210 ) M 15 03563
( 220 ) 2015.11.27.
( 731 ) Parfümerie Douglas Illatszer Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 15 03564
( 220 ) 2015.11.27.
( 731 ) Parfümerie Douglas Illatszer Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 15 03585
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Pajzsmirigy+SLIM normál pajzsmirigy működés, támogatott anyagcsere
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 15 03586
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Klimin Slim FOCUS A változókori fogyáson a fókusz
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 15 03591
( 220 ) 2015.12.01.
( 731 ) Vista Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítások; pénzváltás;

szállásügynökség; utazási csekkek kibocsátása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; utazásszervezés;

autóbérlés; parkolási szolgáltatások; menetjegy értékesítés (légi-, vízi-, vasúti-, közúti közlekedeés);
utazásközvetítés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

szállásügynökségek; szálláshely lefoglalása (időleges-).
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( 210 ) M 15 03592
( 220 ) 2015.11.30.
( 731 ) Meglepkék Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Túlélők Viadala
( 511 ) 28

Játékok, társasjátékok, táblajáték, kártyajátékok, játékszerek, videojátékok, online játékok.

( 210 ) M 15 03594
( 220 ) 2015.12.01.
( 731 ) Vágó István, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Bodnár Klára, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Litográfiák, litografált műtárgyak, lemezek metszetek készítéséhez, nyomatok, metszetek, portrék,

arcképek, poszterek, prospektusok, rézkarcok, gravűrök, színes olajnyomatok, szórólapok.
16

Amulettek [ékszerek], apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], arany, nyers vagy vert, díszek [ékszerek],

dísztűk, ékszerek, ékszerkellékek, ékszertokok, kapcsok ékszerkészítéshez, karkötők [ékszerek], karkötők
[ékszerek], medalion, nyakérem, medálok.
40

Fémbevonás, fémbevonat készítése elektromos úton, fémek hőkezelése, fémöntés, fémmegmunkálás.

( 210 ) M 15 03611
( 220 ) 2015.12.03.
( 731 ) Dr. Borbola Péter, Budapest (HU)
( 541 ) HOMNEX
( 511 ) 35

Hirdetés, reklám, irodai munkák, kereskedelem.

36

Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés, biztosítás, pénzügyi ügyletek.

41

Oktatás, konferencia, rendezvény szervezés, szakmai képzés.

( 210 ) M 15 03618
( 220 ) 2015.12.03.
( 731 ) Excellence Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Petro Kálmán, Budapest
( 541 ) NATURE INDUSTRY PARK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03631
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) Ercsényi Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horvát - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )
( 511 ) 32

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Weboldalak tervezése, létrehozása és programozása.

( 210 ) M 15 03664
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurida Petra, Tatabánya
( 541 ) Jár nekem
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára;
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
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 reklámcéllá vásárok szervezése;
keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; 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; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; 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.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel;
nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; rádiós kommunikáció; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás;
tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
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célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;
filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok
készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;
hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolai szolgáltatások [képzés];
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás.
( 210 ) M 15 03690
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANGAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 15 03693
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Csodalámpa ÓhajSóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Add tovább, hogy van tovább!
( 511 ) 36

Adománygyűjtés; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; pénzadományokkal
kapcsolatos emberbaráti szolgáltatások.
44

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; betegápolási

szolgáltatások.
45

Pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi betegek és hosszú távú ápolási létesítmények

betegei számára.
( 210 ) M 15 03729
( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) Üzleti Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (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
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).
( 210 ) M 15 03736
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( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) EURO-PROFIL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EURO-PROFIL
( 511 ) 7
9

Elektromos konyhai gépek.
Optikai, mérő, biztonsági, ellenőrző, hang vagy képfelvevő, átvivő vagy visszajátszó berendezések, mágneses

adathordozók, számológépek és adatfeldolgozó berendezések, információtechnikai és audióvizuális berendezések,
számítógépek, laptop számítógépek.
16

Írógépek, irodaszerek, tanítási és oktatási anyagok, irodai és oktatási segédanyagok; irodai felszerelések,

másológépek, másolópapír.
( 210 ) M 15 03751
( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) Magyar Konyha Magazin Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük
(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; 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.
( 210 ) M 15 03752
( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük
(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; 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.
( 210 ) M 15 03781
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Niklai Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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 03782
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nikai Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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 03798
( 220 ) 2015.12.15.
( 731 ) Kámán Levente, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 541 ) Letis
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; 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).
37

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

szolgáltatás).
45

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 03801
( 220 ) 2015.12.17.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
28

Jelmezek, kabátok, kalapok.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

Bálok szervezése, cirkuszok, élő előadások szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás.

( 210 ) M 15 03802
( 220 ) 2015.12.17.
( 731 ) CLT-UFA S.A., Luxemburg (LU)
( 740 ) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 15 03819
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) Bakos Security Biztonságechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; bilincsek; biztonsági fémláncok; bútorszerelvények
fémből; fémtömegcikkek; fémzárak járművekhez; huzalok fémötvözetekből, kivéve a biztosítékhuzalokat;
pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; tolózárak; tolózárak (lapos); zárak fémből, nem elektromos; zárak
táskákhoz fémből; biztonsági fémláncok; biztonsági pénzszekrények; lakatok; kulcsok; csapszegek, csavarok
fémből; páncélszekrények; ajtókilincsek fémből; fémáruk (kisméretűek); fémcsavarok; fémdobozok; fémgyűrűk
kulcsokhoz; fémkábelek nem elektromos célra; fémláncok.
9

Zárak, elektromos; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; személyazonosító kártyák, mágneses.

12

Láncok kerékpárokhoz; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

37

Biztonsági zárak javítása; páncélszekrények karbantartása és javítása; ablakok és ajtók beszerelése;

nyílászárók beszerelése.
( 210 ) M 15 03824
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; alternatív orvosi szolgáltatások; fogászati megelőzés; ismeretterjesztés; arckarakter elemzés;
mosolyesztétika; fogesztétika; mosolytervezés; fogbeültetés; implantáció; fogászati rehabilitáció.
( 210 ) M 15 03828
( 220 ) 2015.12.18.
( 731 ) dr. Asztalos Tamás, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 15 03832
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) AIME Egészségpénztári Matrac Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Memostar
( 511 ) 20

Matracok.

( 210 ) M 15 03833
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra, termékekre, termékcsoportokra vonatkozóan:

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k;
gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébiételek;
bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi kendők;
egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; füstölőrudak;
fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; hüvelyöblítő
készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok;
gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag étrend kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők;
méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; nadrágpelenkák babáknak; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok; vitaminkészítmények; terhesség megállapítására vegyi készítmények;
amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák;
ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; érmék; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek];
gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek];
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karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];
nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz
[drágakőutánzat]; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött
könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír;
előkék csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők papírból; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők;
pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;
fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; 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, textíliák és textiláruk,
ágyneműk, asztalneműk, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk;
hajdíszek; hajfonatok; hajhálók; hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak;
szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
falikárpitok, játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek, 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, 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, sörök; ásványvizek és
szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz, alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), dohány; dohányzási cikkek; gyufák,
( 210 ) M 15 03834
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) Strompf Klára Enikő, Csengele (HU)
( 541 ) Zöld Almárium
( 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).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03839
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) "Infinety Online" Média és Marketing Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Infinety
( 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).

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 03840
( 220 ) 2015.12.22.
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( 731 ) GV Trade Kft., Szeged (HU)

( 740 ) Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03842
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 15 03843
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) Bakondi Anikó, Gyöngyös-Mátrafüred (HU)
( 740 ) dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös
( 541 ) Anna Hotel Mátrafüred
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 15 03847
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) RABYPREX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 210 ) M 15 03848
( 220 ) 2015.12.23.
( 731 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MEMOlife SULI A gyermekek koncentrációjára hangolva
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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( 210 ) M 15 03849
( 220 ) 2015.12.23.
( 731 ) Columbus Értékesítő Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Légkondicionálók; klímaberendezések; klímatechnikai berendezések; klímaszekrények; hőszivattyúk;

napkollektorok (fűtés).
( 210 ) M 15 03852
( 220 ) 2015.12.23.
( 731 ) Katus Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03861
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) Racsek Iván, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Skutecky Rita, Budapest
( 541 ) SPARHELT
( 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03862
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) EURODRINKS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Santicum
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Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos reklámozás; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kereskedelmi

ügyletek.
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 03863
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) Molnár Csaba, Szombathely (HU)
( 541 ) Rouchill
( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőrszíjak

katonai felszerelésekhez; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok;
hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; kofferek [kis utazótáskák]; kulcstartók;
névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák
utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből; táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,
bőrből; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak;
zsákok táborozóknak.
22

Övek, szíjak, nem fémből; zsákok fehérnemű mosáshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagból csomagoláshoz;

zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására.
25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bőrruházat; bugyik; cipők;

cipőtalpbetétek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (szteccs)
nadrágok; facipők; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat];
fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős
bakancsok; gabardinok [ruházat]; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós
csípőfűző; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
kabátok; készruhák; kesztűnyűk; kombiné; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötöttáruk; lábbelik; magas szárú
cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr
ruházat; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak [ruházat];
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; rámák lábbelikhez;
ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sárcipők; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik;
strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szarongok; szemellenzők [fejvédők]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;
szőrmék [ruházat]; szvetterek; talpak lábbelikhez; tarka selyemkendők [nyaksál]; térdnadrágok; tornacipők;
vállkendők, nyakkendők; vízhatlan ruházat; zoknik.
( 210 ) M 15 03864
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 15 03867
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) Kocsis Erika, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Füredi Péter, Pécs
( 541 ) pocifix
( 511 ) 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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03873
( 220 ) 2015.12.30.
( 731 ) ZIMBO Perbál Kft., Perbál (HU)
( 541 ) Mississippi
( 511 ) 29

Húsipari termékek, húskészítmények.

( 210 ) M 15 03875
( 220 ) 2015.12.30.
( 731 ) Gárgyán Zsolt, Kóka (HU)
( 740 ) dr. Győrfi Beáta, Gödöllő
( 546 )
( 511 ) 11

Fürdőkád felszerelések, fürdőszobai szerelvények, hidromasszázs fürdőberendezések, kádparaván, szauna

fürdőberendezések, zuhanyfülke, zuhanyfal, zuhanyok.
37

Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése, üvegbútorok tervezése és gyártása, üvegfalak

tervezése és építése.
( 210 ) M 15 03877
( 220 ) 2015.12.31.
( 731 ) Mészáros Márk, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) smartclinic
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00001
( 220 ) 2016.01.01.
( 731 ) HigiFil Szolgáltató Kft 100%, Kaposvár (HU)
( 541 ) BALATON ÍZE
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00006
( 220 ) 2016.01.05.
( 731 ) Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pákozd (HU)
( 541 ) "Ahol a bor, az étel és a jókedv találkozik"
( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00008
( 220 ) 2016.01.05.
( 731 ) Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pákozd (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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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 16 00032
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Lelle Marina Kft., Balatonlelle (HU)
( 740 ) Tóth Balázs, Budapest
( 541 ) BL YachtClub
( 511 ) 36
43

Kikötőhely bérbeadás (ingatlan bérbeadás).
Vendéglátás, időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 00034
( 220 ) 2016.01.06.
( 731 ) Opauszki János, Kiskőrös (HU)
( 541 ) JÁNOS VITÉZ
( 511 ) 30

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

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

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

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

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

áru).
( 210 ) M 16 00047
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Csillag Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Bizsuk (nem nemesfém) kiegészítők; karkötők, fülbevaló, táska, lánc.

23

Fonalak.

25

Ruházat (női ruházat gyártásához).

( 210 ) M 16 00050
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Nádor Zsuzsa Mária, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 20

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

ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00051
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Számítógép programok, szoftverek.
Bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; könyvelés; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás];

önköltség-elemzés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti könyvvizsgálat;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver
tanácsadás, számitógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.
( 210 ) M 16 00054
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Siklósi István 80%, Budapest (HU)
4D Soft Számítástechnikai Kft. 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes adatbázisok; elektronikus formátumú kezelési útmutatók; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; képzési
kézikönyvek számítógépes programok formájában; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek dinamikus
weboldalak létrehozásához; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és tervezésére; webhely fejlesztő
szoftver; digitális könyvolvasók; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok,
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publikációk; számítógépes szoftverek elektronikus könyvek létrehozásához.; számítógépes szoftverek

elektronikus kiadványok létrehozásához.; számítógépes szoftverek web-oldalak létrehozásához.; elektronikus
adathordozón rögzített hangoskönyvek.
41

Írott szövegek szerkesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek szerkesztése és
kiadása; elektronikus kiadványok szerkesztése és kiadása; web-oldalak szerkesztése.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes
programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus könyvek szerkesztéséhez és kiadáshoz
kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus kiadványok szerkesztéséhez és kiadáshoz kapcsolódó szolgáltatások;
web-oldalak szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00055
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SILQINELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 16 00057
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Lactalis Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence 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)
( 210 ) M 16 00059
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Sásvári Csaba, Debrecen (HU)
( 541 ) TransCAS
( 511 ) 9

Biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; védelmi és biztonsági berendezések; helyzetmeghatározó

készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;
közlekedésirányító berendezések [elektromos]; elektromos közlekedésirányító berendezések; baleset vagy sérülés
megelőzésére szolgáló biztonsági berendezések; baleseti sisak; fejvédők balesetek vagy sérülések megelőzéséhez;
adók elektromos jelek átviteléhez; elektromos kommunikációs berendezések; elektromos kommutációs
készülékek; elektromos távadók, transzmitterek; elektromos távközlési készülékek; elektromos és elektronikus
áramkörök; nyomtatott elektromos áramkörök; vezeték nélküli vezérlők egyéb elektromos és elektronikus
eszközök vagy rendszerek funkcióinak és állapotának távoli ellenőrzésére és vezérlésére; felügyeleti egységek
[elektromos]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; megfigyelő szabályozókészülékek [elektromos];
elektromos érzékelők, szenzorok; elektromos vezérlő berendezések, felszerelések; hordozható, közúti veszélyre
figyelmeztető bóják [világító]; közúti figyelmeztető jelzőlámpák; közúti figyelmeztető lámpák; közúti jelzőbóják;
közúti jelzőbóják [világító].
12

Katonai járművek szállításhoz; közúti járművek [szállításhoz]; tehergépkocsik szállításhoz; teherautók,

kamionok szállításhoz; motoros szánok szállításhoz; építőipari járművek szállítási célokra.
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Forgalommal, közlekedéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; közlekedési információs

szolgáltatások; úti és közlekedési információk biztosítása; légi közlekedésre szánt repülőtéri létesítmények
biztosítása; a kedvezőtlen időjárás miatt kialakult közúti fennakadásokról való tájékoztatás; információk
szolgáltatása a közúti forgalommal kapcsolatban; szállítmányok nyomon követése és megfigyelése [szállítással
kapcsolatos információ]; szállítás.
( 210 ) M 16 00060
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Sanodor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00061
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Neteducatio Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Neteducatio
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00062
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Vitapress Gyümölcsléelőállító és Élelmiszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) BUBI NÉLKÜL NINCSEN BULI
( 511 ) 32

Gyermekpezsgők; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 16 00071
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)
( 541 ) www.aldomas-shop.com
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 00072
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Galajda Péter, Budakeszi (HU)
( 541 ) MAYER
( 511 ) 29
30

Zselék, lekvárok (dzsemek).
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek és cukrászsütemények; fagylaltok, méz, mustár; fűszeres mártások;

fűszerek, csokoládé, csokoládé alapú italok, cukorkaáruk.
32

Szörpök, szirupok, eszenciák, fűszerkivonatok italok készítéséhez, egyéb alkoholmentes italok,

gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
( 210 ) M 16 00075
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Kandsi Kft., Tata (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Kipufogócsövek szárazföldi járművekhez; generátorok szárazföldi járművekhez; olajpumpák szárazföldi

járművekhez; motorhengerek szárazföldi járművekhez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez;
fékrendszerek szárazföldi járművekhez; hűtőrendszerek szárazföldi járművekhez; dízelmotorok szárazföldi
járművekhez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolókarok szárazföldi járművekhez;
kuplunghengerek szárazföldi járművekhez; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; vezérműszíj-feszítők
szárazföldi járművekhez; áttételek szárazföldi járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez; motorok
szárazföldi járművekhez; benzinmotorok szárazföldi járművekhez; mechanikus hajtóművek alkatrészei
szárazföldi járművekhez; szelepek [géprészek]; légszűrők motorkerékpárok motorjaihoz; gépjárművek
motorblokkjai; gépjárművek olajteknői; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szelepfedelek [járműalkatrészek];
váltakozó elektromos áramú generátorok szárazföldi járművekhez.
12

Gépjármű motorok; gépjármű-karosszéria panelek [alakra formált]; gépkocsi karosszériák; gépkocsi

motorok; jármű karosszériák; motorkerékpárok; motorkerékpár kitámasztók; motorkerékpár-kormányok;
motorkerékpár motorok; féknyereg [motorkerékpárokhoz]; motorkerékpár hajtóláncai; kerekek
motorkerékpárhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; lánckerekek
motorkerékpárokhoz; pedál motorkerékpárokhoz; jelzőkürtök motorkerékpárokhoz fogantyúk
motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lábtartók motorkerékpárokhoz; féktárcsák
motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpár meghajtókhoz; féktárcsák [motorkerékpárok részei];
fényszórótartók [motorkerékpárok alkatrészei]; kormányfogantyúk [motorkerékpárok részei]; fékpedálok
[motorkerékpárok részei]; kormányok [motorkerékpárok részei]; műszerfalak [motorkerékpárok részei];
állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; kerékagyak
járművekhez [motorkerékpárokhoz]; motorkerékpárokhoz való sárhányók; szerkezeti részek
motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek [motorkerékpárok részei]; szabályozó kormánykarok
[motorkerékpárok részei]; első távtartók [motorkerékpárok részei]; kormányrúd lengéscsillapítók
[motorkerékpárok részei]; sebességváltó karok [motorkerékpárok részei]; méretre készült ponyvák
motorkerékpárokhoz; nyeregtartók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz.
37

Karosszéria javítás, autófényezés; automata sebességváltók karbantartása és javítása; gépjármű javítása;

gépjárművek tengelykapcsolóinak javítása; gépjárművek vontatórúdjainak javítása gépjárművek fékrendszereinek
javítása; gépjárművek tengelyeinek javítása; gépjárművek belső terének javítása; gépjárművek felfüggesztési
rendszereinek javítása; szárazföldi gépjárművek javításának megszervezése; gépjárműkarbantartási és -javítási
szolgáltatások; gépjárműjavítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító gépjárművek
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karbantartása és javítása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek hűtőrendszereinek

javítása és karbantartása; gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek és
alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó
garázsszolgáltatások;kétkerekű gépjárművek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek
javítása és karbantartása; gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása.
41

Járművek fejlesztése; motorok fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gépkocsik gumiabroncsaival

kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gépjárművek alkatrészeivel kapcsolatos kutatási és fejlesztési
szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00076
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) Máté Márton Jenő, Nyírtura (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
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00078
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Brózik Péter, Törökbálint (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Szárazföldi járművekkel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások.

39

Szárazföldi járművek bérlése, bérbeadása, kölcsönzése, fuvarozás, gépkocsival történő szállítás,

személyszállítás, segítségnyújtás elromlott járművekhez [vontatás], utasszállítás.
( 210 ) M 16 00079
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Wilkinson Sword GmbH, Soligen (DE)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) PASST3
( 511 ) 8

Borotvák és borotvapengék.

( 210 ) M 16 00080
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Gránit-Pólus Fejlesztési Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 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;
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.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; adóval

kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése;
bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási
ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói
szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi
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értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása;

hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés;
ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés
[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön
nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával
kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások
bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok
elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés
[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon
keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;
takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,
tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység;
tőzsdeügynöki tevékenység (1); tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási
csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek
számára; zálogkölcsönzés.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai;

állványozás; aszfaltozás; autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása
(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás;
cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és
javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált
vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése;
épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek]
kölcsönzése; falazás [kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása;
fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;
fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;
gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;
hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,
karbantartása és javítása; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;
járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;
javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;
kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;
konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;
lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;
mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;
mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények
karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és
javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás]; stoppolás [ruhajavítás];
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];
szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése
és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;
tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;
útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;
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vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés

[építőipar].
41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések
kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok
szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; éjszakai klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek
szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása
(filmek -);fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások;
filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása;
játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; lemezlovasok
szolgáltatásai; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi
tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú infonnációk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók
biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; 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 [fítnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák
kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenei
produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver; tervezés és fejlesztés; adatok vagy
dokumentumok átalakítása fizikai médiumból; elektronikus médiumba anyagpróba; bakteriológiai kutatás
belsőépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása
[szkennelés]; elektronikus adattárolás energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés
építészeti konzultáció építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása fizikai
kutatások; földmérés; geológiai felderítés geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek
műszaki vizsgálata; grafikai szolgáltatások gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;
honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés időjárás-előrejelző
szolgálat; információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség; ellentételezéséről; információtechnológiai
[IT] tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az
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információs technológia területén klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelmi kutatás kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése mechanikai
kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy] minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység műszaki tervtanulmányok készítése nem helyszíni biztonsági mentés olajkutak ellenőrzése;
olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés] szakvélemények adása kőolajmezőkről; szakvélemények adása
mérnöki munkákkal kapcsolatban számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk; nyújtása weboldalon keresztül számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok
helyreállítása számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]
számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos; tanácsadás;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása számítógép programok installációja;
számítógépprogramok kidolgozása számítógépprogramok korszerűsítése számítógépprogramok kölcsönzése
számítógép programok sokszorosítása számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása számítógép
szoftver tanácsadás számítógép vírusvédelmi szolgáltatások szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]
technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás tenger alatti kutatás; térképészet;
textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és
fejlesztése mások számára várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 16 00081
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) TriGránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből;
ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; ácsmunkák nem
fémből; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem
fémből; ajtótokok, nem fémből; aknafedlapok, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium
szerkezetek; alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzatok, nem fémből; árbocok, nem
fémből; armatúrák, nem fémből, építési célra; aszfalt; aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; belső
borítólemezek, nem fémből, építési célokra; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen; bitumen építési anyagok;
bitumenes bevonatok tetőfedéshez; bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési
célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból;
cement; cementlapok; cementoszlopok; csapóajtók, nem fémből; csövek homokkőből; deszkák fából, építéshez;
díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; dongafák; dúcok, támfák, nem fémből; elágazócsövek,
ágcsövek, nem fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott házak
[összeszerelhetők], nem fémből; előre gyártott rámpák, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;
emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési
[hőszigetelő] üveg; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok
formájában; építőkövek; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből;
esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra; ezüsthomok; faanyag építéshez; faanyag háztartási eszközök
készítéséhez; fából készült padlók; faburkolatok; fa burkolatokhoz; faforgácslemezek építéshez; falborítások, nem
fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra; falicsempék, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa
útburkolatok; fazekasagyag; felvonulási épületek, barakkok; fényvisszaverő útburkolatok; forgóajtók, nem
fémből; forgó kéménytoldatok, nem fémből; födémgerendák, nem fémből; furnér, lemezelt fatábla; fürdőkabinok
nem fémből; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem
fémből; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési célokra; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei
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homok kivételével; hónaljfák, keskeny pallók; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók, nem fémből;

járólapok, nem fémből (1) járólapok, nem fémből (2); jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem
fémből; kabinok festékszóró pisztollyal való festéshez, nem fémből; kakasülők, ülőfák [kalitkában];
kandallóburkolatok; kapuk, nem fémből; karton építkezési célokra; kátrány; kátrányozott szalagok [építőipar];
kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kémények, nem fémből; kéményoszlopok, nem fémből;
kéménytoldatok, nem fémből; kerámiák alapanyagai; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből; kerítések,
nem fémből; keszonok víz alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem fémből; kilúgozott cukornád, bagassz
[építőanyag]; klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsó- vagy sírfedelek, nem fémből; korcsolyapályák
[építmények], nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok téglagyártáshoz; kötőanyagok utak
karbantartásához; kripták, nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból; küszöbök, nem
fémből; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); lécek, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők,
nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok [építmények nem fémből]; madárfürdők
[nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]; magnéziacement; makadám; márvány;
megmunkált fa; melegházak keretei, nem fémből; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból; mellvédbábok,
balluszterek; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből [építés]; merevítések, nem fémből, építési
célra; mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési
célokra; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád, építési
célra; nem világító, nem mechanikus jelek, nem fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből;
nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; nyomócsövek, nem fémből; olivin építési célokra; oszlopok, nem
fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből (2); padlók, nem fémből; palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; palisszádok, nem
fémből; páncélozott ajtók nem fémből; párkányokhoz díszlécek, nem fémből; párkányok, nem fémből;
parkettafák; parketták; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák]; préselt parafa; profillécek fából falburkolathoz
[lambéria]; rácsozatok, rácsművek, nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből; redőnyök, nem fémből;
rovarernyők, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló anyag]; sarokcsatornák, nem
fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; sírboltok, nem fémből; síremlékek, nem fémből;
síremléktáblák, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből;
sírkövek; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szárnyasablakok, nem fémből;
szellőzőkürtők, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem
fémből; szennyvízejtő csövek, nem fémből; szigetelőpapír; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc];
színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy márványból;
szurok; táblás faburkolat; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; tartályok kőművesmunkákhoz; távíróoszlopok,
nem fémből; téglák; telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;
tetőcserepek; tetőcserepek, nem fémből; tetőfedő anyagok, nem fémből; tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem
fémből; tetősarok-gerendák; tetőzet, nem fémből, napelemekkel; tufa; tűzálló cementvakolatok; tűzálló
építőanyagok, nem fémből; tűzálló/hőálló kövek; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből;
úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém szerkezetek]; útburkolatok, nem fémből;
útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőlapok és
útjelzőtáblák műanyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez;
üvegházak keretei, nem fémből; válaszfalak, nem fémből; vásári barakkok; vasúti talpfák, nem fémből;
vezetékek, nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték
szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből;
zsindelyek.
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;
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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;
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.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; adóval

kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése;
bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási
ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói
szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi
értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása;
hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés;
ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés
[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön
nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával
kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások
bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok
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elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon
keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;
takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,
tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység;
tőzsdeügynöki tevékenység (1); tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási
csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek
számára; zálogkölcsönzés.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai;

állványozás; aszfaltozás; autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása
(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás;
cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és
javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált
vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése;
épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek]
kölcsönzése; falazás [kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása;
fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;
fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;
gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;
hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,
karbantartása és javítása; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;
járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;
javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;
kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;
konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;
lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;
mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;
mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények
karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és
javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás]; stoppolás [ruhajavítás];
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];
szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése
és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;
tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;
útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;
vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés
[építőipar].
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsőépítészet;
biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];
elektronikus adattárolás; energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés építészeti
konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; fizikai kutatások;
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földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki

vizsgálata; grafikai szolgáltatások; gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap
dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés; időjárás-előrejelző szolgálat;
információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai [IT]
tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az
információs technológia területén; klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése; mechanikai
kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak
ellenőrzése; olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása kőolajmezőkről;
szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk; nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése;
számítógépes adatok helyreállítás; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete
[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép
szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások
[SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tenger alatti kutatás;
térképészet; textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek
kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás;
vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 16 00082
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Sebestyén István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 16 00086
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Démos trade, a.s., Ostrava-Kunčičky (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

Közönséges fémek és ezek ötvözetei; bútorszerelvények fémből; fém építőanyagok; fémáruk; zárólemezek,

csőburkolatok építményekhez; csövek fémből; fémáruk építéshez, építkezéshez; fém állványok; ajtószerelvények
fémből; csuklópántok fémből; fémakasztók ruhafogasokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; fém
fogantyúk, nyelek; fémcsavarok; kábelek, huzalok és láncok, fémből.
11

Világítókészülékek; spotlámpák háztartási használatra; lámpák; LED-izzók; LED-diódás világító

berendezések.
20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); keretek; műasztalosipari termékek [bútorok]; nem fémből készült

fiókfogantyúk; fából készült nyelek, fogantyúk; ruhaakasztók nem fém anyagokból; ruhafogasok, ruhaakasztók,
vállfák; ajtószerelvények, nem fémből; ablakszerelvények, nem fémből; fémből készült kiállító/bemutató standok
és állványok; függönytartó sínek; bútordíszlécek.
( 210 ) M 16 00092
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrásovits Judit, Budapest
( 541 ) Red Premier
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 00093
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrásovits Judit, Budapest
( 541 ) RedMozi
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 00094
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrásovits Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 00095
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrásovits Judit, Budapest
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( 541 ) Red Mozi
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 00166
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) TBR Europe Limited Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MAUI AND SONS
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 16 00167
( 220 ) 2016.01.21.
( 731 ) Kiskun Next Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Gépkocsik karbantartása, javítása, járművek karbantartása.

39

Autóbuszok bérbeadása, járművezetői szolgáltatás; fuvarozás.

41

Oktatás, oktatási vizsgáztatás, konferenciák szervezése lebonyolítása, sportverseny rendezése, coaching

(tréning).
( 210 ) M 16 00171
( 220 ) 2016.01.21.
( 731 ) DUNA CSILLAG Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 541 ) MILLENIUM CENTER
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00173
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Döner King Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; dobozok kartonból vagy papírból.

29

Különböző húsos készételek körettel.

43

Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.
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( 210 ) M 16 00174
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Döner King Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Különböző húsos készételek körettel.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

( 210 ) M 16 00177
( 220 ) 2016.01.21.
( 731 ) Kiss Krisztina, Budapest (HU)
Kiss János, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) BREITENBACH
( 511 ) 29

Lekvárok (dzsemek), kompótok; szárított, főzött gyümölcsök; gyümölcs alapú készítmények.

33

Alkoholtartalmú italok, borok, pálinkák.

35

Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

( 210 ) M 16 00183
( 220 ) 2016.01.21.
( 731 ) Dr. Kopcsik Lajos, Eger (HU)
( 740 ) dr. Weisz Norbert, Eger
( 541 ) KOPCSIK MARCIPÁNIA
( 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.
( 210 ) M 16 00191
( 220 ) 2015.06.16.
( 731 ) PROFIRENT Gépkölcsönző Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Boross Klára, Budapest
( 541 ) Professzionális Bérleti Megoldások PROFIRENT több mint gépkölcsönző
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00192
( 220 ) 2016.01.25.
( 731 ) ANTUCO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Arday Ügyvédi Iroda, 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); rádióadás; rádióadás

[műsorszórás]; rádiós kommunikáció.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 00198
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Elete Vagyonkezelői Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A divat mindenkié.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00200
( 220 ) 2016.01.25.
( 731 ) Horváth Szabolcs, Győr (HU)
Nagyné Horváth Lilla, Vámosszabadi (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00289
( 220 ) 2016.02.03.
( 731 ) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Budapest
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( 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 16 00294
( 220 ) 2016.02.04.
( 731 ) Hidas Dávid, Balatonalmádi (HU)
Simmel Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váradi Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00295
( 220 ) 2016.02.04.
( 731 ) Hidas Dávid, Balatonalmádi (HU)
Simmel Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váradi Judit, Budapest
( 541 ) Keksz
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00362
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) Tiger Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00407
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00410
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00411
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00412
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00413
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00424
( 220 ) 2016.02.12.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
43

Magyarországról területéről származó mangalica sertéshús termékek (hús, húskészítmény, húskivonat).
Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

( 210 ) M 16 00425
( 220 ) 2016.02.12.
( 731 ) Litliner Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlankezelési szolgáltatások; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása.
( 210 ) M 16 00459
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( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Mylan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Citagen
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00460
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Mylan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Cetigen
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00461
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Mylan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Marfarin
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00462
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Mylan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zopigen
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00463
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Mylan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAROGEN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00471
( 220 ) 2016.02.16.
( 731 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nemcsak a Mama kedvence!
( 511 ) 30

Bonbonok, cukorkaáruk, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények, csokoládé,

csokoládés tej (ital), fagylalt, jégkrém, karamellák (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marcipán,
mentabonbonok, mentacukorkák, müzli, pralinék, pudingok, sütemények, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).
( 210 ) M 16 00472
( 220 ) 2016.02.16.
( 731 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját
tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és
egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok;
húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleveskoncentrátumok, készítmények
húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok;
felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok;
húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi
fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús
emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények
és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; hús alapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.
30

Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények.

( 210 ) M 16 00520
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) dr. Rágyányszki Ákos, Budapest
( 541 ) TESLA SPORTS NUTRITION
( 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).
28

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00521
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) dr. Rágyányszki Ákos, Budapest
( 541 ) MUSCLELABS
( 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).
28

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00522
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Vági Márton, 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).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
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).
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 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).
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).
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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Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

27

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).
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).
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).
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).
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 16 00557
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) HiGeen Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 16 00558
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) HiGeen Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00562
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 2000 CALORIE CURL ADDICT
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek.

( 210 ) M 16 00595
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00615
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) La Crema Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) WOW
( 511 ) 29

Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok; jég.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00673
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) HELL & HEAVEN ENERGY DRINK
( 511 ) 32

Energia italok.

( 210 ) M 16 00674
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL & HEAVEN
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energiaitalok.
( 210 ) M 16 00680
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Clearwater, Florida (US)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Naptárak, fényképek.

25

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

30

Szószok, fűszeres mártások.

43

Vendéglátással, meleg ételek és italok ellátásával kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00696
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Csepel Kerékpár Kft, Szolnok (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 00820
( 220 ) 2016.03.08.
( 731 ) Kőteleky Dénes György, Eger (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 541 ) pink&blue
( 511 ) 35

Interneten keresztüli vásárlások baba-csecsemő ruházati, felszerelési cikkek, fehérneműk, pelenkák, textil

pelenkák, takarók, ágyneműk, játékok, kiegészítők, babakocsik; interneten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó,
vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás internetes oldalakon;
játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő
szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01352
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Radio Plus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Balázs Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Roxy Rádió
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

A rovat 176 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 217.746
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 15 03668
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) 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 vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
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 valamennyiáru).
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 valamennyiáru).
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 valamennyiáru).
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 szereplővalamennyi 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; egyébfémtermékek, 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 elárusítóberendezések (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 digitálisanrögzített média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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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;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés 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 (azosztály 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 szerintijegyzékében 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 nemtartoznak 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 szereplővalamennyi 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).
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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 (azosztály 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 szerintijegyzékében 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).
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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás).
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 valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 218.332
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 16 00573
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) HUF-BAU BRAND Kft., Csomád (HU)
( 546 )
( 511 ) 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).
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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).
( 111 ) 218.333
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 16 00574
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) HUF-BAU BRAND Kft., Csomád (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
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).
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 15 02435
( 220 ) 2015.09.08.
( 731 ) Magyarósi Csaba, Budapest (HU)
Mesterházi Dávid, Budapest (HU)
( 541 ) Xtractor
( 511 ) 35

Reklámozás (reklámfilmek).

38

Távközlés (műsorszórás).

41

Kulturális tevékenységek (televízióprogram, online videó) nagy gépekről.

( 210 ) M 15 02778
( 220 ) 2015.10.13.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) VITA D3
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 15 03767
( 220 ) 2015.12.15.
( 731 ) 83 Ingatlan Beruházási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Munkácsi Imre Lóránt, Budapest
( 541 ) BENCH
( 511 ) 8
43

Kéziszerszámok, evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek.
Vendéglátás, éttermek, bárok, bárszolgáltatások, étkezdék.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 218.010
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01989
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) APIDIÁR
( 511 ) 5

Méhek tartásához alkalmazott állatgyógyászati készítmények.

( 111 ) 218.115
( 151 ) 2016.03.30.
( 210 ) M 15 01390
( 220 ) 2015.05.22.
( 732 ) Restart Coaching Consultancy Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal kapcsolatban.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning] szervezése; tanfolyamszervezés; nyomtatott és

elektronikus kiadványok megjelentetése, szerkesztése.
( 111 ) 218.185
( 151 ) 2016.04.08.
( 210 ) M 15 01522
( 220 ) 2015.06.08.
( 732 ) TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Betonvilág - Világbeton
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;

betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;
betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült
lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így
épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési
célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;
párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó
szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;
szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;
födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,
kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;
lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem
fémből.
37

Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.
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Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

42

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.
( 111 ) 218.186
( 151 ) 2016.04.08.
( 210 ) M 15 01523
( 220 ) 2015.06.08.
( 732 ) TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Concrete World - World Concrete
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;

betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;
betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült
lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így
épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési
célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;
párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó
szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;
szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;
födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,
kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;
lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem
fémből.
37

Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.
42

Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.
( 111 ) 218.187
( 151 ) 2016.04.08.
( 210 ) M 15 01524
( 220 ) 2015.06.08.
( 732 ) JET-VILL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) JFA
( 511 ) 9

Villamos berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

erősáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
gyengeáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
elektronikai és vezérlő berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
optikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
telekommunikációs berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
közműberendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
mérőberendezések és szabályozó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; energiaellátó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; informatikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; transzformátorállomások kábelelosztó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és
védelmére szolgáló tárolóegységek; fogyasztásmérő szekrények; csatlakozó dobozok [elektromosság];
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elosztódobozok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolótáblák; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elektromos csatolások, elektromos kötések;
diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; ellenőrző-készülékek nem gyógyászati használatra;
elágazó-dobozok [villamosság]; elektromos átalakítók; elektronikus jeladók; elektromos ellenőrző-berendezések;
elektromos felügyeleti műszerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek; páratartalom elemzésére szolgáló
készülékek; páratartalom szabályozására szolgáló készülékek; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek; villamos
kábelek.
37

Villamos energia tárolására, továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések és azokat

befogadó műtárgyak létesítése; villamos jelek továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések
és azokat befogadó műtárgyak létesítése; föld alatti és föld feletti építmények készítése; építési tárgyú
információk; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; építkezések felügyelete [irányítás];
elektromos berendezések felszerelése és javítása.
42

Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények

adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások
számára; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.
( 111 ) 218.188
( 151 ) 2016.04.08.
( 210 ) M 15 01525
( 220 ) 2015.06.08.
( 732 ) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ancsák Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

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

( 111 ) 218.208
( 151 ) 2016.04.08.
( 210 ) M 15 02661
( 220 ) 2015.10.02.
( 732 ) Bükkös Hotel Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Ideiglenes szállásadás; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; átmeneti szállások bérlete; bár

(szolgáltatások); éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok; büfék;
étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
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kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;

vendéglátóipar.
( 111 ) 218.226
( 151 ) 2016.04.13.
( 210 ) M 15 01595
( 220 ) 2015.06.12.
( 732 ) Shen Ku-Liang, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.227
( 151 ) 2016.04.13.
( 210 ) M 15 02116
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Gajdosné Rasztik Magdolna, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek samponok, hajbalzsam, hajfestékek, hajkondícionálók, hajtáplálók, hajszínezők,

hajkefék, hajszárítók, elektromos hajsütővasak, hajhabok, hajkrémek, hajzselék, hajfények, hajlakkok
vonatkozásában.
( 111 ) 218.228
( 151 ) 2016.04.13.
( 210 ) M 15 02117
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Déri András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Börzsei Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Hirdetési hely kölcsönzése, reklámfilmek előállítása, reklámozás.
Áruszállítás, autóbérlés, autóbusz-közlekedés, autóbuszok bérbeadása, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk
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továbbítására], fuvarozás, gépkocsival történő szállítás, jármüvek kölcsönzése, járművezetői szolgáltatás,

személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás.
( 111 ) 218.229
( 151 ) 2016.04.13.
( 210 ) M 15 02630
( 220 ) 2015.09.29.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METLIFE. LET'S BUILD THE FUTURE TOGETHER
( 511 ) 36

Egyéni és csoportos élet-, egészség- és lakásbiztosítással, továbbá gépjármű biztosítással, életjáradéki

szerződéskötéssel és nyugdíjpénztári ügyintézéssel kapcsolatos jótállási és adminisztrációs szolgáltatások;
lakóingatlan-és kereskedelmi jelzáloghitelezés; ingatlanközvetítés és ingatlantulajdon kezelés; vagyonkezelési,
letétkezelési és befektetési szolgáltatások, nevezetesen befektetési banki szolgáltatások és tőkebefektetés,
tőkeberuházás; pénzügyi nyugdíjtervezés; munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen
biztosítási és pénzbeli munkavállalói juttatási tervek feldolgozása, adminisztrálása és kezelése.
( 111 ) 218.230
( 151 ) 2016.04.13.
( 210 ) M 15 01653
( 220 ) 2015.06.19.
( 732 ) Meex Agent Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mine Show
( 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 ) 218.231
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 14 00699
( 220 ) 2014.03.07.
( 732 ) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), El Segundo, California (US)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Intelligens fokozatok
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; játékok teljes választéka csecsemők és kisgyermekek részére.
( 111 ) 218.232
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 15 02033
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Szer Üzenete-díj
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 218.233
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 15 02034
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Arany Nyílhegy-díj
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.234
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 15 02035
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Szobori búcsú
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.235
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 15 02036
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Nyílzápor
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.236
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 14 02971
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) SOS Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA
( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

( 111 ) 218.243
( 151 ) 2016.04.19.
( 210 ) M 15 02319
( 220 ) 2015.08.27.
( 732 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest
( 541 ) Nethuszár
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Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes
terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;
telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi
előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások
(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;
oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri
szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok;
lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek
kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.
( 111 ) 218.244
( 151 ) 2016.04.19.
( 210 ) M 15 02447
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Kordik Zsolt, Esztergom (HU)
( 541 ) FARKASOK
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 ) 218.245
( 151 ) 2016.04.19.
( 210 ) M 15 02450
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Focht Gergely, Tapolca (HU)
( 541 ) NADAPS
( 511 ) 31

Zöldség-, gyümölcsalapú élelmiszer készítmények.

( 111 ) 218.246
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 00546
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) Németh Károly, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

( 541 ) MINDEN AMI IRODA
( 511 ) 9

Audiovizuális tanítási eszközök; diavetítők; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok;

egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; elektronikus határidőnaplók; elektronikus zsebfordító gépek; elemek,
elektromos; fax-berendezések; fejhallgatók; fénymásoló gépek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásoló gépekhez; hordozható médialejátszók; laptop számítógépek; laptoptáskák; laptop tokok;
memóriakártyák; intelligens mikrokártyák; számítógépek; számítógép memóriák; számítógép perifériák;
számológépek; zsebkalkulátorok.
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).
37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása;
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek és készülékek kölcsönzése, üzembe
helyezése, karbantartása, javítása; fénymásoló gépek kölcsönzése, üzembehelyezése, karbantartása, javítása;
multifunkcionális gépek kölcsönzése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása; tonerpatronok újratöltése.
( 111 ) 218.247
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02182
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) Johnny Issaq, Nazareth Illit, POBox2121 (IL)
( 740 ) dr. Bákonyi László, Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); éttermekben
kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.248
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02183
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) Johnny Issaq, Nazareth Illit, POBox2121 (IL)
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( 740 ) dr. Bákonyi László, Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); szálláshelyeken
kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.249
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02443
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 740 ) dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.250
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02444
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 740 ) dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MONARCHIA
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.251
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02445
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 740 ) dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MONARCHIA SELECTION
( 511 ) 33

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

áru).
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( 111 ) 218.252
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 16 00168
( 220 ) 2008.06.13.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kandiscukor, csokoládék, aprósütemények, kekszek, csokoládéval bevont kekszek, süteménytészta, sült

tészta, ostyák, csokoládémasszák, sütemények, lepények.
( 111 ) 218.253
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02543
( 220 ) 2015.09.21.
( 732 ) Oszkar.com telekocsi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OSZKÁR
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;
honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény
kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;
piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.
39

Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési
információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség
utazásszervezéssel kapcsolatban.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;
számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,
számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint
szolgáltatások [SaaS], telekommunikációs technológiai tanácsadás; web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online
közösségi hálózat útján.
( 111 ) 218.254
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02544
( 220 ) 2015.09.21.
( 732 ) Oszkar.com telekocsi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;
honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény
kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;
piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.
39

Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési
információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség
utazásszervezéssel kapcsolatban.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;
számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,
számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint
szolgáltatások [SaaS], telekommunikációs technológiai tanácsadás; web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online
közösségi hálózat útján.
( 111 ) 218.255
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02803
( 220 ) 2015.10.14.
( 732 ) Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kolorcity-A színes város
( 511 ) 25

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.256
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02823
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) Retail Royalty Company, Las Vegas, Nevada (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest
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( 541 ) LIVE YOUR LIFE

( 511 ) 9

Napszemüvegek; mágnesesen kódolt és/vagy elektronikus ajándékkártyák és chipkártyák, amelyek krediteket

tartalmaznak pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására; előrefizetett értékkártyák.
25

Ruházati cikkek és kiegészítők, blézerek, mellények, szvetterek, szoknyák, ruhák, nadrágok, farmerek,

rövidnadrágok, ingek, pólók, sportingek, pulóverek, overallok, blúzok, rövid kertésznadrágok, pólóingek,
rögbi-trikók, topok, nyakpántos topok, melegítő felsők, melegítőnadrágok, és gyapjúruházat; fürdőruhák;
strandruhák; hálóruházat; pizsamák; köntösök; alsóneműk, melltartók, boxeralsók, kagylós melltartós alsóruházat,
és alsóingek; utcai ruházat, különösen dzsekik, mellények, párkák, kabátok, kétsoros gombolású kabátok,
anorákok, kesztyűk, fülvédők, kapucnis felsők, sálak és egyujjas kesztyűk; övek; fejfedők, kalapok, csuklyák,
sapkák, baseball sapkák, szemellenzők, napellenzők, fejkendők, fej- és csuklópántok, fejsálak, svájci sapkák;
lábbelik, nevezetesen szandálok és papucsok.
36

Értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek, és ajándék értékkártyák kibocsátása (elektronikusan vagy

más módon); pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására krediteket tartalmazó elektronikus
ajándékkártyák kibocsátása; értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek és ajándékkártyák kibocsátása
(elektronikusan vagy más módon), amelyek pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására
szolgáló krediteket hordoznak vagy tartalmaznak; előrefizetett kártyák, értékutalványok (tokenek), kuponok és
voucherek szolgáltatása (elektronikusan vagy más módon).
( 111 ) 218.257
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02937
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EFGRATIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 218.258
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 14 03667
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávé pod, kávékapszula, kávéital,

kávé alapú ital, hideg kávé ital.
35

Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,
reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé
kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,
reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
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( 111 ) 218.259
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02025
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, szénsavas vizek és ízesített vizek.

( 111 ) 218.260
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02024
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, szénsavas vizek és ízesített vizek.

( 111 ) 218.261
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 02020
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Balogh Ferenc Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

32

Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, ásványvizek.

33

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

áru).
( 111 ) 218.262
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 01364
( 220 ) 2015.05.20.
( 732 ) Zsadányi Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) DUBSUNITED
( 511 ) 16

Papíráru, matricák, kiadványok, ajándéktárgyak.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

41

Rendezények, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

( 111 ) 218.263
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( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 01244
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) PUMP ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Budai Zoltán, Szeged
( 541 ) PUMP ENERGY DRINK
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 218.264
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 01231
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) dr. Hajahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.265
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 01107
( 220 ) 2015.04.21.
( 732 ) Naturdekor Kft., Nagycenk (HU)
( 740 ) dr. Szekeres Csaba, Sopron
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).

M814

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 218.266
( 151 ) 2016.04.25.
( 210 ) M 15 00970
( 220 ) 2015.04.03.
( 732 ) MASZI-BAU Építőipari Kft., Nárai (HU)
( 546 )

( 511 ) 15

Citerák; (bél)húros hangszerek; elektromos hangszerek; húros hangszerek; kulcsok, húrfeszítő csavarok

hangszerekhez, tokok hangszerekhez.
41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; szakmai képzés, gyakorlati képzés(szemléltetés); kulturális

tevékenység; kulturális célú kiállítások szervezése; zenei produkciók.
42

Tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára;

műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 111 ) 218.268
( 151 ) 2016.04.27.
( 210 ) M 15 02883
( 220 ) 1996.04.01.
( 732 ) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VITALITE
( 511 ) 32

Zöldséglevek (italok).

( 111 ) 218.269
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01224
( 220 ) 2015.05.05.
( 732 ) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Emóció 7.84
( 511 ) 5
30

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
Élelmiszer ízesítők, illóolajok kivételével.

( 111 ) 218.270
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02009
( 220 ) 2015.07.24.
( 732 ) ELPEN PHARMACEUTICAL Co. Inc., Pikermi, Attica (GR)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PULMALIO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek, kivéve a köhögés és/vagy torokfájás elleni pirulákat,

pasztillákat, édességeket, cukorkákat és/vagy szirupokat.
( 111 ) 218.271
( 151 ) 2016.04.26.
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( 210 ) M 15 01873
( 220 ) 2015.07.13.
( 732 ) FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)
( 740 ) dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) RIZODYNE
( 511 ) 1

Mezőgazdasági vegyitermékek (kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a parazitaölő szereket);

műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; talajkondicionáló vegyi
termékek.
5

Tápanyagok mikroorganizmusok számára; talajaktivátor.

( 111 ) 218.272
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01875
( 220 ) 2015.07.13.
( 732 ) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Földesi Csaba, Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing.

( 111 ) 218.273
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01877
( 220 ) 2015.07.13.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Funder - Élmények szabadon
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.274
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01878
( 220 ) 2015.07.13.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.275
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02133
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) AXEL Professional Softwares Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) ANSWERMINER
( 511 ) 9

Számítógépes adatbázisok; adatfeldolgozó rendszerek; adatfeldolgozó szoftverek; adatelemző szoftverek;

számítógépes szoftverek.
35

Adatfeldolgozás; adatelemzés; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatkezelési szolgáltatások; adatgyűjtési

szolgáltatások; adatkinyerési szolgáltatások;adatfeldolgozási szolgáltatások; adatok rendszerezése számítógépes
adatbázisokban; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; automatizált adatfeldolgozás; adatfeldolgozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;számítógépesített adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; üzleti
adatok elemzése; üzleti adatelemzési szolgáltatások ; adatok kiértékelése; számítógépes adatbázisban levő adatok
összehasonlítása; piackutatási adatok elemzése,értelmezése; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások.
42

Számítógépesített adatelemzés; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok készítése;

adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; szoftverkészítés: számítógépes
szoftver tervezése; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes programok tervezése; számítógépes
programok készítése; adatelemzésre szolgáló számítógépes szoftver; adatbányászat; szoftver mint szolgáltatás
[saas]; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek; olyan szoftver, mely A/B teszt
segítségével elemez adatokat; A/B tesztelő szoftver; korreláció számító szoftver; számítógépes szolgáltatások:
adatgyűjtés, adatelemzés, adatkezelés, adatok bemutatása; szoftveres adatgyűjtés és elemzés.
( 111 ) 218.277
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02134
( 220 ) 2015.08.03.
( 732 ) Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Marksman & Wolf
( 511 ) 35

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

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak
számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti
felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai
újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok
installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése.
( 111 ) 218.279
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02135
( 220 ) 2015.08.03.
( 732 ) Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak
számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti
felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai
újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web
szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok
installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése.
( 111 ) 218.280
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02137
( 220 ) 2015.08.05.
( 732 ) Li Shengnan, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

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

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

( 111 ) 218.281
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02138
( 220 ) 2015.08.05.
( 732 ) Li Shengnan, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

( 111 ) 218.282
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02264
( 220 ) 2015.08.18.
( 732 ) Zhang Wen Sheng, Mosonmagyaróvár (HU)
Chein Jian, Budapest (HU)
( 740 ) Kosztyo Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 218.283
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02265
( 220 ) 2015.08.18.
( 732 ) Nassa Komplett Kft., Pécs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.284
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02268
( 220 ) 2015.08.19.
( 732 ) Hindustan Pencils Pvt. Ltd., Mumbai (IN)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SIVO
( 511 ) 16

Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra, ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra, ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek], ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra,
festékkeverő csészék művészek részére, festékkeverő csészék művészek részére, golyók golyóstollakhoz,
szénceruzák, iratkapcsok, iratfűzők, javítófolyadékok [irodai cikkek], javítótinták [fénynyomatkészítéshez],
javítószalagok [irodai cikkek], fedelek, kötések, borítók [papíráruk], rajztáblák, rajzeszközök, írószerek,
rajztömbök, rajzblokkok, tuskihúzók, rajzszegek, vonalzók rajzoláshoz, rajzfelszerelések, rajzoló háromszögek,
T-vonalzók, fejesvonalzók, törlésre szolgáló termékek, könyvkötő szövetek, irattartók [irodai cikkek], töltőtollak,
ragasztók papíripari vagy háztartási használatra, ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra, enyvezett
vásznak papíripari célokra, gumírozott szalagok [papíráruk], ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási
használatra, kézikönyvek, írásminták, tusok, tinták, jelölőkréta, szövegkiemelők (filctollak) [papíráruk], noteszok,
blokkok [papíráruk], festékkészletek [iskolai használatra], ecsetek, festőkefék, festőállványok, festmények
[képek], keretezve vagy anélkül, festéktálcák, paletták festőknek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, papír,
iratkapcsok, gemkapcsok, papírvágó kések [irodai cikkek], papírvágó kések [irodai cikkek], ívek [papíráruk],
papírtépők irodai használatra, pasztellek [kréták], ragasztók papíripari vagy háztartási használatra, tolltartók,
ceruzatoldók, töltőceruzák, ceruzabelek, ceruzák, ceruzahegyezők [elektromos, vagy nem elektromos (manuális)],
ceruzahegyező gépek [elektromos, vagy nem elektromos (manuális)], tollszárkapcsok, tollszártartók, tollak
[irodai cikkek], tolltörlők, bérmentesítő gépek [irodagépek], radírgumik, iskolaszerek [papíráruk], albumok,
irodai kaparókések, pecsételő anyagok papíripari használatra, irodai bélyegzőgépek, pecsétbélyegek, pecsétviasz,
öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra, palavesszők, daloskönyvek, orsók írógépszalagokhoz,
derékszögű vonalzók, bélyegzőpárnák, bélyegzők [pecsétek], bélyegzőtartók, toll- és ceruzatartók, asztali,
iratkapcsok, iratfűzők, papíráruk, festőpatrontartók, stencilek [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk],
szabókréta, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, vízfestmények, akvarellek, festékkeverő csészék
művészek részére, vízfestmények, akvarellek, írótábla törlők, íróecsetek, írókészletek, írókészletek [papíráruk],
írókréta, íróeszközök, írófelszerelések, füzetek, levélpapír, írópalák.
( 111 ) 218.285
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02524
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Lu Peng, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
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Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati termékek, cipők.

35

Textíliák és textíláruk, ágyneműk és asztalneműk kereskedelmi ügyletei; termék bemutatók, reklámozás és

marketing tevékenységek.
( 111 ) 218.286
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02526
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)
( 740 ) dr. Skorán Ottó, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

( 111 ) 218.287
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02527
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)
( 740 ) dr. Skorán Ottó, Szentendre
( 541 ) M1 devices
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

( 111 ) 218.288
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02528
( 220 ) 2015.09.18.
( 732 ) Gazsi Máté Gyula, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Csalik, mesterséges csalik horgászathoz, illatosított csalik, csalételek horgászathoz.

( 111 ) 218.289
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02529
( 220 ) 2015.09.18.
( 732 ) Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Ákos, Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adathordozók; kommunikációs hálózatok; számítógépes hálózatok; adatátviteli hálózatok; adatkeresést

engedő számítógépes szoftver; nyomonkövető szoftverek; applikációs szoftver; mobiltelefonos
szoftveralkalmazások; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; internetről elektronikus formában letöltött heti
kiadványok, publikációk.
35

Árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kereskedelmi ügyletek; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások
számára; kiskereskedelmi raktározási szolgáltatások; interneten történő keresés, rendelés; online kis- és
nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások;főként nagybani áruk és általános fogyasztói áruk
M821
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értékesítése;mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az

ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése
elektronikus úton, különösen interneten keresztül; vásárlási megrendelések ügyintézése; adatbázis összeállítási,
rendezési és menedzselési szolgáltatások; másik fél reklámanyagainak terjesztése online elektronikus
kommunikációs hálózat segítségével; másik fél áruinak, szolgáltatásainak értékesítése céljából online elérhető
adatbázis biztosítása; online elérhető megrendelőprogram biztosítása más eladó felek áruinak és szolgáltatásainak
megtalálása, elrendezése és bemutatása céljából; marketing; internetes hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; reklámterjesztési szolgáltatások az
interneten keresztül.
38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; számítógépes

kommunikáció és internet hozzáférés; számítógépes hálózatok és az internet révén történő információ- és
adatátvitel; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül történő átvitele, továbbítása, terjesztése; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; számítógépes
programok elektronikus átvitele interneten keresztül; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy
interneten keresztül.
( 111 ) 218.290
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02654
( 220 ) 2015.10.01.
( 732 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) Starbucks on the go
( 511 ) 29

Tej, ízesített tej, tejturmixok, tej alapú italok, tejturmixok kivételével; tej alapú, kávé tartalmú italok; tej

alapú gyümölcslé tartalmú italok; tej alapú gyümölcs tartalmú italok; tej alapú csokoládé tartalmú italok; tej
alapú, tea tartalmú italok; szója alapú,tej pótlására használt italok; tej alapú energiaitalok; száraz tejpor; tejtermék
alapú italkeverékek; szójatej; gyümölcs alapú uzsonnára való ételek; gyümölcs dzsemek, befőttek, zselék; hús
alapú kencék, hal alapú kencék, baromfihús alapú kencék, gyümölcs alapú kencék, mogyoró/dió alapú kencék,
zöldség alapú kencék, tejtermék alapú kencék; konzerv gyümölcs és zöldség, főként hús-, szója-, baromfihús-,
hal-, zöldség, gyümölcs, tofu és/vagy sajt alapú kész ételek; joghurt, joghurt-alapú italok; habtejszín; fogyasztásra
kész diófélék, fűszeres diófélék, pörkölt diófélék; mogyoró/dió alapú uzsonna ételek; étkezési olajok és zsírok.
30

Őrölt és szemes kávé; kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok; tea és gyógytea; tea és gyógytea alapú

italok; kávé alapú ital keverékek; presszókávé alapú italkeverékek; csokoládé alapú italkeverékek; tea alapú
italkeverékek; gyógytea alapú italkeverékek; fagyasztott édességek, azaz fagylalt, jeges tej, fagyasztott joghurt,
fagyasztott édességek tea, gyógytea és/vagy gyümölcs ízesítéssel; nem illóolajos ízesítők italok részére; vanília
ízesítők; csokoládé és cukorka édességek; pékáruk, vagyis muffinok, pogácsák, aprósütemények, kekszek, kalácsés kenyérfélék; szendvicsek; kész ételek, főként tésztából készített ételek; főleg rizst tartalmazó kész ételek; főleg
gabona tartalmú kész ételek; csokoládé alapú kencék; feldolgozott gabona alapú élelmiszerek reggelihez;
zabpehely; gabona alapú uzsonna ételek; krékerek; pattogatott kukorica; cukor; méz; agavé szirup; szószok,
vagyis italokhoz való ízesítők; saláta öntetek.
32

Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, és gyümölcs alapú italok; zöldség italok, zöldséglevek, és zöldség alapú

italok; alkoholmentes italok, vagyis szénsavas italok, üdítőitalok; energiaitalok, izotóniás italok; folyékony
keverékek üdítőitalok és gyümölcs alapú italok készítéséhez; porok üdítőitalok és gyümölcs alapú italok
készítéséhez; szirupok italokhoz; ízesített és ízesítetlen palackozott ivóvizek, ásványvizek, szénsavas italok; szója
alapú italok nem tej pótlására; gyümölcs sűrítmények és pürék italok készítéséhez; fokozott tápértékű italok,
vitaminnal dúsított italok.
43

Éttermi, kávéházi, kávézói, snack bár-, kávébár, teabár, teaház és elvitelre készítő éttermi szolgáltatások; bár
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szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses étel és ital szolgáltatások;

ügyfélhűség-szolgáltatások, vagyis éttermi törzsvendégek jutalmazására szolgáló ügyfélhűség-programok.
( 111 ) 218.291
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01487
( 220 ) 2015.06.02.
( 732 ) F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (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
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.292
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 00703
( 220 ) 2015.03.10.
( 732 ) Csomagküldő.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Deáková Zuzana, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások,

üzleti segitségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások, üzleti elemzési, kutatás és információs
szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.

( 111 ) 218.293
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 01743
( 220 ) 2015.06.26.
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre
(HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29
30

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

( 111 ) 218.294
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02396
( 220 ) 2015.09.04.
( 732 ) dr. Kun Péter Balázs, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügynökségek; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment;

pénzügyi tanácsadás.
45

Jogi dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

( 111 ) 218.295
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02523
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Véha Miklós, Szeged (HU)
( 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) (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.296
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02399
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Fazekas Miklós, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás élelmiszerek és

anyagok; étrend-kiegészítők.
M824

10

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok; ortopédiai cikkek.

25

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

( 111 ) 218.312
( 151 ) 2016.04.26.
( 210 ) M 15 02469
( 220 ) 2015.09.10.
( 732 ) Syrette Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Zsúdel Tamás László, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálék kiegészítők emberek számára; spray-k gyógyászati használatra; diabetikus készitmények;

diétás élelmiszerek, és italok; egészségügyi készítmények; gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi
készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok;
bébiételek; tapaszok; étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés, vagy amelyeknek egészségügyi
előnyei vannak; embergyógyászati használathoz alkalmazott cukor és glukóz helyettesítők; gyógyászati célú
italok, étvágycsökkentő készítmények; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;
szájápoló szerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra.
30

Élelmiszerek ízét javító, fokozó, illetve kiegészítő anyagok; cukor, méz, melaszszirup; édesítőszerek; cukor

tartalmú készítmények; szőlőcukrot tartalmazó készítmények; diabetikus készítmények; cukoráruk; glutén
adalékok kulináris célokra; glükóz étkezési használatra; ízesítőszerek.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; diabetikus italok és más készítmények; eszenciák italok
előállításához.
( 111 ) 218.316
( 151 ) 2016.05.03.
( 210 ) M 14 03401
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium 50%, Budapest (HU)
Magyar Turizmus Zrt. 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó borok.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 218.319
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 01498
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( 220 ) 2015.06.04.
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús felhasználásával készült snackek; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek felhasználásával készült snackek, falatok, ropogtatni valók; fagyasztott, feldolgozott, tartósított
húskészítményekből készült snackek, falatkák, ropogtatni valók, ezek alapanyagai, adalékanyagai amelyek a jelen
osztályba tartoznak; tej és tejtermék alapanyagok felhasználásával készült snackek, falatkák; fagyasztott,
előkészített sajtgolyók, sajtfalatok mint snackek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.320
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 03128
( 220 ) 2015.11.18.
( 732 ) Ye Xufeng, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) G&L
( 511 ) 9

Akkumulátorok; antennák; töltők; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; számítástechnikai

eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil számítástechnikai eszközök;
alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; fejhallgatók.
14

Órák és más időmérő eszközök.

( 111 ) 218.321
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 02482
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,
plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és
kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon
keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb
sajtóhirdetések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű
lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak
(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,
ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása
és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
M826
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 218.322
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 01310
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) Ady Rolland Erneszt, Mogyoród (HU)
( 546 )
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteikből készült, vagy ezekkel bevont ékszerek, dísztűk, drágakövek; órák és más

időmérő eszközök.
24

Logóval ellátott textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

45

Társkereső szolgáltatások, klubok, párközvetítés, párkapcsolati tréning.

( 111 ) 218.323
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 02483
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,
plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és
kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon
keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb
sajtóhirdetések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű
lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak
(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,
ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása
és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 218.330
( 151 ) 2016.04.28.
( 210 ) M 15 02477
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) Bíró László, Gödöllő (HU)
M827
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők
emberek és állatok számára.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 218.334
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 01996
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.336
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02387
( 220 ) 2015.09.03.
( 732 ) Lóránt Péter Károly, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Győrky Szilárd, Fehér Győrky Neszmély Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.337
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02389
( 220 ) 2015.09.03.
( 732 ) Fazekas Antal, Budapest (HU)
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.339
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02392
( 220 ) 2015.09.03.
( 732 ) Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)
( 541 ) Na ki a Boss?
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
( 111 ) 218.340
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02521
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Greenfild-Credit Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.
( 111 ) 218.341
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02522
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Safan Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Puritatum
( 511 ) 5

Ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők emberek számára; krill-olaj

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerészeti készítmények;
vitaminkészítmények.
( 111 ) 218.342
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02678
( 220 ) 2015.10.05.
M829

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
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( 732 ) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft., Újlengyel (HU)

( 740 ) dr. Fiák István, Fiák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 111 ) 218.343
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02906
( 220 ) 2015.10.22.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek
és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;
dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,
hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 218.344
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02907
( 220 ) 2015.10.22.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek
és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;
dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,
hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 218.345
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02908
M830
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( 220 ) 2015.10.22.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek
és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;
dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,
hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 218.350
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 01959
( 220 ) 2015.07.20.
( 732 ) Kossuth Kiadó ZRt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 7
16

Könyvárusító automaták.
Könyvek.

( 111 ) 218.352
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02226
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Zabó Csilla Zsuzsanna, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Bankó Katalin Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.356
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 00788
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

M831
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Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok dzsemek, kompótok; tej és

tejtermékek; gyümölcs alapú snack ételek.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; keksz.

32

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

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 218.357
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 01439
( 220 ) 2015.05.28.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurida Petra, Tatabánya
( 541 ) Rám talál a világ
( 511 ) 16

Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; albumok; almanachok;

asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk); borsúrák, vékony fűzött
könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; címerpajzsok (pecsétek papírból); címkék, nem szövetből;
cserélhető betétlapok (iratokra ráhúzható)fedőlapok; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból (párnázó-,
töltőanyagok); csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); egészségügyi papír;
indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); írókészletek (papíráruk); írómappák;
iskolaszerek (papíráruk); itatóspapírok; ívek (papíráruk); jegyek; kalapdobozok kartonból; karton; kartoncsövek,
papírlemez csövek; kartotékkartonok (papíráruk); kártyák; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek;
kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok,
revük (időszaki lapok); másolópapír (papíráru); matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomatok
(metszetek); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;
palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok
kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok (papíráru);
papírszalagok; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők; pauszpapír; pergamenpapír; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; regenerált
cellulózlapok csomagoláshoz; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; söröskorsó alátétek; stencilek;
szalvéták, papírból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák
papírmaséból; szórólapok; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tárgymutatók,
repertóriumok; toalettkendők papírból; töltőanyagok papírból vagy kartonból; transzparensek (papíráruk);
újságok; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; vízfestmények, akvarellek; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír; előkék csecsemőknek
papírból; értesítések (papíráruk); ezüstpapír; fapép karton (papíráru); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
(papíráruk); fényképek (nyomtatott); folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai nyomatok;
grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;
hajtogatókartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés
kereskedelmi ügyietekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,
gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati
eszközök kis- és nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése,
honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi
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tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], videófilmezés.
( 111 ) 218.364
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 00434
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) Nyéki Márta, Győr (HU)
( 541 ) Mesélő Jelek
( 511 ) 16
41

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.365
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02234
( 220 ) 2015.08.17.
( 732 ) Farkas Ivett, Kapolcs (HU)
( 541 ) Kapolcsikum
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök, zselék, lekvárok, dzsemek.

32

Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

43

Étkezdék, éttermek, kávéházak, gyorsétterem, vendéglátóipar.

( 111 ) 218.366
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02495
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
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( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) EGY ÉRINTÉS - EGY LÉPÉS ELŐRE
( 511 ) 1

Kontroll oldatok vércukorszint-figyelő és inzulinbejuttató eszközökkel történő használatra.

5

Diagnosztikai tesztcsíkok vércukormérő eszközökhöz.

9

Vércukorszint-figyelő eszközökkel kapcsolatosan használt szoftverek, inzulin-befecskendező pumpák és

tapaszok.
10

Vércukorszint-ellenőrző eszközök és mérőkészülékek, valamint ezek részei és tartozékok; kis lándzsák,

szikék és egyéb ujjbegy-szúró eszközök, melyekkel vért lehet venni vércukorszint-figyelő vagy más gyógyászati
eszközök használatához; inzulinbeadó eszközök, nevezetesen inzulin-befecskendező pumpák és tapaszok,
katéterek, injekciós tollak, fecskendők, tű bevezető- és hordozható készülékek; gyógyszerek bőrön keresztüli
bejuttatásához használt, hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató tapaszok;
orvosi készülékek, nevezetesen, figyelmeztetéseket és emlékeztetőket alkalmazó gyógyszerbevétel-figyelők;
gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt gyógyászati készülékek, nevezetesen gyógyszerek bőrön
keresztüli bejuttatásához használt hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató
tapaszok; gyógyászati eszközök részei, nevezetesen gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt
gyógyászati készülékekhez külön árult kanülök.
16

Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos írások és

kiadványok, reklámanyagok, kézikönyvek és tájékoztató brosúrák.
41

Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos
tájékoztatás nyújtása.
( 111 ) 218.368
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 15 02624
( 220 ) 2015.09.29.
( 732 ) Accell Hunland Kft., Tószeg (HU)
( 740 ) dr. Holló Dóra, Holló és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) baddog
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.371
( 151 ) 2016.04.29.
( 210 ) M 14 03637
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Bosnyák Csilla, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kiadványok, zenei kiadványok papírból; könyvek, folyóiratok, magazinok, albumok, ceruzák;

csomagolópapír, daloskönyv, fényképek, füzetek, hírlevelek, tollak, könyvek, matricák, naptárak, noteszek,
szalvéták, szórólapok, tolltartók.
25

Pólók, sapkák, trikók, sálak, nyakkendők, zoknik.

28

Ajándéktárgyak, játékfigurák, játékbabák, játékkártyák, játékszerek, karácsonyfadíszek.
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A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 117.521
( 210 ) M 75 00455
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 117.603
( 210 ) M 75 00906
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.604
( 210 ) M 75 00905
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.605
( 210 ) M 75 00904
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.647
( 210 ) M 75 01007
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 117.703
( 210 ) M 75 01107
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 117.709
( 210 ) M 75 00766
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.710
( 210 ) M 75 00767
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.717
( 210 ) M 75 00774
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.718
( 210 ) M 75 00775
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.720
( 210 ) M 75 00777
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.723
( 210 ) M 75 00780
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( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.724
( 210 ) M 75 00781
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.725
( 210 ) M 75 00782
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.726
( 210 ) M 75 00783
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.732
( 210 ) M 75 00789
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.735
( 210 ) M 75 00793
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.737
( 210 ) M 75 00795
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.738
( 210 ) M 75 00796
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.739
( 210 ) M 75 00797
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.741
( 210 ) M 75 00799
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.744
( 210 ) M 75 00801
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 117.986
( 210 ) M 75 01040
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 117.988
( 210 ) M 75 01058
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 117.993
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( 210 ) M 75 01070
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 125.211
( 210 ) M 85 01424
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 125.267
( 210 ) M 85 01351
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 125.330
( 210 ) M 85 01455
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 125.337
( 210 ) M 85 01471
( 180 ) 2015.08.28.
( 111 ) 125.416
( 210 ) M 85 01445
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 125.808
( 210 ) M 85 01451
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 126.107
( 210 ) M 85 01421
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 126.982
( 210 ) M 85 01187
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 139.690
( 210 ) M 95 02346
( 180 ) 2015.08.21.
( 111 ) 139.697
( 210 ) M 95 02242
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 143.408
( 210 ) M 95 02185
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 143.412
( 210 ) M 95 02233
( 180 ) 2015.08.04.

M838

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 111 ) 143.413
( 210 ) M 95 02240
( 180 ) 2015.08.07.
( 111 ) 143.414
( 210 ) M 95 02251
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 143.415
( 210 ) M 95 02253
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 143.420
( 210 ) M 95 02257
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 143.524
( 210 ) M 95 02413
( 180 ) 2015.08.28.
( 111 ) 143.541
( 210 ) M 95 02301
( 180 ) 2015.08.14.
( 111 ) 143.545
( 210 ) M 95 02351
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 143.547
( 210 ) M 95 02400
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 143.826
( 210 ) M 95 02414
( 180 ) 2015.08.28.
( 111 ) 146.498
( 210 ) M 95 02248
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 146.711
( 210 ) M 95 02265
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 146.712
( 210 ) M 95 02266
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 146.720
( 210 ) M 95 02298
( 180 ) 2015.08.14.
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( 111 ) 146.721
( 210 ) M 95 02293
( 180 ) 2015.08.14.
( 111 ) 146.723
( 210 ) M 95 02243
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 146.873
( 210 ) M 95 02181
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 146.892
( 210 ) M 95 02208
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 147.122
( 210 ) M 95 02174
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 147.126
( 210 ) M 95 02199
( 180 ) 2015.08.03.
( 111 ) 147.225
( 210 ) M 95 02206
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 147.317
( 210 ) M 95 02258
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 147.318
( 210 ) M 95 02282
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 147.385
( 210 ) M 95 02236
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 147.424
( 210 ) M 95 02269
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 147.530
( 210 ) M 95 02299
( 180 ) 2015.08.14.
( 111 ) 147.569
( 210 ) M 95 02249
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( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 147.574
( 210 ) M 95 02434
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 147.650
( 210 ) M 95 02285
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 147.683
( 210 ) M 95 02271
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 147.886
( 210 ) M 95 02238
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 147.887
( 210 ) M 95 02292
( 180 ) 2015.08.14.
( 111 ) 147.902
( 210 ) M 95 02367
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 147.903
( 210 ) M 95 02431
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 147.925
( 210 ) M 95 02343
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 147.927
( 210 ) M 95 02348
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 147.928
( 210 ) M 95 02350
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 147.929
( 210 ) M 95 02353
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 147.930
( 210 ) M 95 02354
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 147.934
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( 210 ) M 95 02395
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 147.938
( 210 ) M 95 02416
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 148.079
( 210 ) M 95 02439
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 149.001
( 210 ) M 95 02376
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 150.023
( 210 ) M 95 02368
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 150.698
( 210 ) M 95 02297
( 180 ) 2015.08.14.
( 111 ) 150.703
( 210 ) M 95 02175
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 152.180
( 210 ) M 95 02389
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 152.393
( 210 ) M 95 02374
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 152.501
( 210 ) M 95 02444
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 153.003
( 210 ) M 95 02429
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 153.118
( 210 ) M 95 02445
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 153.286
( 210 ) M 95 02369
( 180 ) 2015.08.23.
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( 111 ) 153.487
( 210 ) M 95 02381
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 153.593
( 210 ) M 95 02440
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 183.298
( 210 ) M 05 02660
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 183.492
( 210 ) M 05 02672
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 183.495
( 210 ) M 05 02760
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 183.500
( 210 ) M 05 02674
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 183.502
( 210 ) M 05 02675
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 183.504
( 210 ) M 05 02676
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 183.508
( 210 ) M 05 02671
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 183.526
( 210 ) M 05 02731
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 183.568
( 210 ) M 05 02686
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 183.692
( 210 ) M 05 02574
( 180 ) 2015.08.03.
( 111 ) 186.597
( 210 ) M 05 02555
( 180 ) 2015.08.02.
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( 111 ) 186.600
( 210 ) M 05 02557
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.601
( 210 ) M 05 02559
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.602
( 210 ) M 05 02561
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.610
( 210 ) M 05 02567
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.619
( 210 ) M 05 02562
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.620
( 210 ) M 05 02569
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.621
( 210 ) M 05 02568
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.623
( 210 ) M 05 02554
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.625
( 210 ) M 05 02563
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.626
( 210 ) M 05 02565
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.633
( 210 ) M 05 02556
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.634
( 210 ) M 05 02558
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 186.784
( 210 ) M 05 02601
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( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 186.806
( 210 ) M 05 02599
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 186.807
( 210 ) M 05 02602
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 186.809
( 210 ) M 05 02605
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 186.814
( 210 ) M 05 02600
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 186.820
( 210 ) M 05 02705
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 186.821
( 210 ) M 05 02707
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 186.940
( 210 ) M 05 02709
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 186.945
( 210 ) M 05 02808
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 186.970
( 210 ) M 05 02620
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 186.989
( 210 ) M 05 02714
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 187.012
( 210 ) M 05 02807
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 187.021
( 210 ) M 05 02769
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 187.024
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( 210 ) M 05 02661
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 187.034
( 210 ) M 05 02765
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 187.038
( 210 ) M 05 02741
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 187.041
( 210 ) M 05 02767
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 187.049
( 210 ) M 05 02668
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 187.052
( 210 ) M 05 02764
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 187.054
( 210 ) M 05 02677
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 187.055
( 210 ) M 05 02678
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 187.134
( 210 ) M 05 02739
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 187.138
( 210 ) M 05 02772
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 187.141
( 210 ) M 05 02777
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 187.180
( 210 ) M 05 02771
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 187.220
( 210 ) M 05 02632
( 180 ) 2015.08.10.
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( 111 ) 187.225
( 210 ) M 05 02734
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 187.229
( 210 ) M 05 02737
( 180 ) 2015.08.22.
( 111 ) 187.341
( 210 ) M 05 02717
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 187.362
( 210 ) M 05 02623
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.430
( 210 ) M 05 02627
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.452
( 210 ) M 05 02622
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.507
( 210 ) M 05 02625
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.508
( 210 ) M 05 02626
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.509
( 210 ) M 05 02624
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 187.657
( 210 ) M 05 02595
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 187.659
( 210 ) M 05 02693
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 187.672
( 210 ) M 05 02588
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 187.673
( 210 ) M 05 02793
( 180 ) 2015.08.29.
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( 111 ) 187.680
( 210 ) M 05 02694
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 187.701
( 210 ) M 05 02702
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 187.704
( 210 ) M 05 02791
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 187.706
( 210 ) M 05 02594
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 187.795
( 210 ) M 05 02696
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 187.797
( 210 ) M 05 02792
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 187.801
( 210 ) M 05 02795
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 187.803
( 210 ) M 05 02477
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 187.810
( 210 ) M 05 02587
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 187.811
( 210 ) M 05 02598
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 187.812
( 210 ) M 05 02794
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 187.832
( 210 ) M 05 02560
( 180 ) 2015.08.02.
( 111 ) 187.887
( 210 ) M 05 02638
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( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 187.948
( 210 ) M 05 02533
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 187.954
( 210 ) M 05 02553
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 187.961
( 210 ) M 05 02647
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 187.963
( 210 ) M 05 02653
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 187.965
( 210 ) M 05 02750
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 187.970
( 210 ) M 05 02751
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 187.980
( 210 ) M 05 02748
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 187.983
( 210 ) M 05 02654
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 188.007
( 210 ) M 05 02796
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 188.062
( 210 ) M 05 02572
( 180 ) 2015.08.03.
( 111 ) 188.063
( 210 ) M 05 02775
( 180 ) 2015.08.25.
( 111 ) 188.077
( 210 ) M 05 02585
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 188.084
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( 210 ) M 05 02579
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 188.087
( 210 ) M 05 02581
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 188.089
( 210 ) M 05 02584
( 180 ) 2015.08.04.
( 111 ) 188.114
( 210 ) M 05 02682
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 188.115
( 210 ) M 05 02684
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 188.117
( 210 ) M 05 02687
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 188.118
( 210 ) M 05 02789
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 188.119
( 210 ) M 05 02787
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 188.121
( 210 ) M 05 02779
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 188.146
( 210 ) M 05 02742
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 188.147
( 210 ) M 05 02744
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 188.148
( 210 ) M 05 02746
( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 188.149
( 210 ) M 05 02747
( 180 ) 2015.08.23.

M850

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 111 ) 188.226
( 210 ) M 05 02637
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 188.234
( 210 ) M 05 02551
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 188.238
( 210 ) M 05 02550
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 188.240
( 210 ) M 05 02658
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 188.241
( 210 ) M 05 02549
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 188.242
( 210 ) M 05 02645
( 180 ) 2015.08.11.
( 111 ) 188.244
( 210 ) M 05 02552
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 188.301
( 210 ) M 05 02629
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 188.391
( 210 ) M 05 02662
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 188.430
( 210 ) M 05 02785
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 188.519
( 210 ) M 05 02761
( 180 ) 2015.08.24.
( 111 ) 188.597
( 210 ) M 05 02540
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 188.598
( 210 ) M 05 02613
( 180 ) 2015.08.09.
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( 111 ) 188.601
( 210 ) M 05 02720
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 188.604
( 210 ) M 05 02729
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 188.607
( 210 ) M 05 02617
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 188.613
( 210 ) M 05 02614
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 188.693
( 210 ) M 05 02827
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 188.694
( 210 ) M 05 02815
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 188.740
( 210 ) M 05 02688
( 180 ) 2015.08.16.
( 111 ) 188.789
( 210 ) M 05 02597
( 180 ) 2015.08.05.
( 111 ) 188.793
( 210 ) M 05 02790
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 188.983
( 210 ) M 05 02783
( 180 ) 2015.08.26.
( 111 ) 189.018
( 210 ) M 05 02631
( 180 ) 2015.08.10.
( 111 ) 189.059
( 210 ) M 05 02673
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 189.208
( 210 ) M 05 02740
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( 180 ) 2015.08.23.
( 111 ) 189.286
( 210 ) M 05 02826
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 189.289
( 210 ) M 05 02611
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 189.290
( 210 ) M 05 02721
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 189.293
( 210 ) M 05 02725
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 189.295
( 210 ) M 05 02818
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 189.296
( 210 ) M 05 02812
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 189.297
( 210 ) M 05 02728
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 189.306
( 210 ) M 05 02669
( 180 ) 2015.08.12.
( 111 ) 189.325
( 210 ) M 05 02548
( 180 ) 2015.08.01.
( 111 ) 189.486
( 210 ) M 05 02828
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 189.488
( 210 ) M 05 02612
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 189.490
( 210 ) M 05 02829
( 180 ) 2015.08.31.
( 111 ) 189.986
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( 210 ) M 05 02621
( 180 ) 2015.08.09.
( 111 ) 190.342
( 210 ) M 05 02727
( 180 ) 2015.08.19.
( 111 ) 190.526
( 210 ) M 05 02803
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 190.538
( 210 ) M 05 02800
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 190.803
( 210 ) M 05 02603
( 180 ) 2015.08.08.
( 111 ) 190.839
( 210 ) M 05 02712
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 191.243
( 210 ) M 05 02806
( 180 ) 2015.08.30.
( 111 ) 191.254
( 210 ) M 05 02799
( 180 ) 2015.08.29.
( 111 ) 191.490
( 210 ) M 05 02690
( 180 ) 2015.08.17.
( 111 ) 191.564
( 210 ) M 05 02708
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 195.264
( 210 ) M 05 02710
( 180 ) 2015.08.18.
( 111 ) 197.172
( 210 ) M 08 02224
( 180 ) 2015.08.04.
A rovat 240 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
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( 111 ) 163.911
( 732 ) ADEN Cosmetics Kft., Eger (HU)
( 111 ) 188.350
( 732 ) Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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( 111 ) 117.969
( 732 ) Swissbike Vertriebs GmbH,, Alpnach Dorf (CH)
( 111 ) 118.174
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire, Scotland (GB)
( 111 ) 118.242
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, KY 40356 (US)
( 111 ) 118.245
( 732 ) MC Food Specialties Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 118.557
( 732 ) Eastman Chemical Finance B.V., Capelle aan den IJssel (NL)
( 111 ) 118.725
( 732 ) The Prudential Insurance Company of America, Newark,New Jersey (US)
( 111 ) 118.727
( 732 ) Denso Corporation, Kariya-city, Aichi-pref. (JP)
( 111 ) 118.730
( 732 ) Monsanto Technology LLC., St.Louis, Missouri (US)
( 111 ) 125.594
( 732 ) Környei Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., Környe (HU)
( 111 ) 125.708
( 732 ) Phibro Animal Health Corporation, Teaneck, NJ (US)
( 111 ) 125.854
( 732 ) Trelleborg AB, Trelleborg (SE)
( 111 ) 125.857
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 125.985
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.986
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.987
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.988
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 145.236
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( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

( 111 ) 146.173
( 732 ) Richard Bittner AG, Wien (AT)
( 111 ) 146.406
( 732 ) Alpha Industries, Inc. (Tennessee államban bejegyzett cég), Chantilly, Virginia (US)
( 111 ) 147.508
( 732 ) SIKA AG, Baar (CH)
( 111 ) 148.201
( 732 ) ACER INCORPORATED (Taiwan törvényei szerint működő cég), Taipei, Taiwan, R.O.C. (CN)
( 111 ) 148.417
( 732 ) McKIWAN'S Szendvics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 148.770
( 732 ) SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 149.263
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 149.377
( 732 ) Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.A., Milano (IT)
( 111 ) 149.378
( 732 ) Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.A., Milano (IT)
( 111 ) 149.421
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 149.423
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 149.425
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 149.426
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 149.450
( 732 ) Malesci Istituto Farmabiologico S.p.A., Firenze (IT)
( 111 ) 149.542
( 732 ) "WENINGER & GERE" Kft., Villány (HU)
( 111 ) 149.573
( 732 ) Meda AB, , Solna (SE)
( 111 ) 149.583
( 732 ) Meda AB, , Solna (SE)
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( 111 ) 149.675
( 732 ) Tong Yang Industry Co. Ltd., Tainan, Taiwan, ROC (TW)
( 111 ) 149.688
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 149.776
( 732 ) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Firenze (IT)
( 111 ) 149.777
( 732 ) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Firenze (IT)
( 111 ) 149.794
( 732 ) Sunseeker International Limited, Poole, Dorset (GB)
( 111 ) 149.909
( 732 ) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 149.910
( 732 ) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 149.912
( 732 ) Tamtron Oy, Tampere (FI)
( 111 ) 150.009
( 732 ) Worldwide Franchise Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York (US)
( 111 ) 150.010
( 732 ) Worldwide Franchise Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York (US)
( 111 ) 150.011
( 732 ) Worldwide Franchise Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York (US)
( 111 ) 150.212
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 150.213
( 732 ) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 150.516
( 732 ) TWIN LABORATORIES INC. (Utah állam törvényei szerint működő vállalat), Ronkonkoma, New York (US)
( 111 ) 150.699
( 732 ) Malesci Istituto Farmabiologico S.p.A., Firenze (IT)
( 111 ) 151.372
( 732 ) Bando Leports Ltd., Inchon (KR)
( 111 ) 152.040
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 152.041
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 152.383
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 152.507
( 732 ) SERTA, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Itasca, Illinois (US)
( 111 ) 152.561
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 152.562
( 732 ) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Clearwater, Florida (US)
( 111 ) 152.953
( 732 ) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, Hannover (DE)
( 111 ) 153.192
( 732 ) Générale Biscuit, Clamart (FR)
( 111 ) 153.307
( 732 ) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 153.308
( 732 ) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)
( 111 ) 153.434
( 732 ) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)
( 111 ) 153.573
( 732 ) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, Hannover (DE)
( 111 ) 155.463
( 732 ) Harlow Chemical Company Limited, Harlow, Essex (GB)
( 111 ) 155.478
( 732 ) EISAI R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 157.022
( 732 ) dr. Willmar Schwabe GmbH + Co. KG, Berlin (DE)
( 111 ) 161.856
( 732 ) St.Ives Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 111 ) 182.158
( 732 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.544
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.203
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( 732 ) DUNA-COOP Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

( 111 ) 186.422
( 732 ) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 111 ) 186.502
( 732 ) D.B. DEVELOPMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 111 ) 186.786
( 732 ) Sári Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 186.908
( 732 ) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.S.K.A., Wadowice (PL)
( 111 ) 187.301
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 187.310
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 187.311
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 187.313
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 187.316
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 187.664
( 732 ) Kovács Sándor, Budapest (HU)
( 111 ) 188.159
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.248
( 732 ) Autószerviz'96 Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 111 ) 188.270
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 188.453
( 732 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.454
( 732 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.542
( 732 ) PILIS'91 Kft., Piliscsév (HU)
( 111 ) 188.552
( 732 ) PILIS'91 Kft., Piliscsév (HU)
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( 111 ) 188.560
( 732 ) Bonduelle Central Europe Zöldségfeldolgozó Kft., Nagykőrös (HU)
( 111 ) 188.566
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Wadowice (PL)
( 111 ) 188.858
( 732 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 111 ) 188.859
( 732 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 111 ) 189.066
( 732 ) DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.090
( 732 ) Elektro Profi '96 Műszaki Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.110
( 732 ) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 189.459
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 111 ) 189.460
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 111 ) 189.543
( 732 ) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
( 111 ) 189.559
( 732 ) ARAMIS PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.777
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 111 ) 189.868
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.902
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.932
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 111 ) 189.953
( 732 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
( 111 ) 189.955
( 732 ) ECOFORUM Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 190.078
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.100
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.102
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.132
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.133
( 732 ) Omorovicza Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.171
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.173
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.182
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 190.343
( 732 ) Szemes Árpád, Budapest (HU)
( 111 ) 190.449
( 732 ) EuroGate 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)
( 111 ) 190.455
( 732 ) CSIM Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 190.458
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.573
( 732 ) PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG, Neuenstein (DE)
( 111 ) 190.729
( 732 ) ANDROMEDIC Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen
(HU)
( 111 ) 190.821
( 732 ) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
( 111 ) 190.852
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.969
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
M862

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 191.081
( 732 ) Virtual-Fruit Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 191.294
( 732 ) Gulf International Lubricants, Ltd., Hamilton (BM)
( 111 ) 191.567
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 191.573
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 191.934
( 732 ) Harmant Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 191.958
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.169
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.439
( 732 ) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Maryland corporation), New York (US)
( 111 ) 199.943
( 732 ) ALLERGAN, INC, Irvine, California (US)
A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 118.245
( 732 ) MC Food Specialties Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 119.981
( 732 ) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 125.708
( 732 ) Phibro Animal Health Corporation, Teaneck, NJ (US)
( 111 ) 149.912
( 732 ) Tamtron Oy, Tampere (FI)
( 111 ) 154.952
( 732 ) IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 155.684
( 732 ) General Wireless IP Holdings LLC ("GW IP"), Fort Worth, TX (US)
( 111 ) 159.695
( 732 ) Myprofi Consulting Ltd., Littlehampton (GB)
( 111 ) 161.678
( 732 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)
( 111 ) 161.681
( 732 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)
( 111 ) 170.056
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 172.673
( 732 ) European Refreshment, Drogheda, County Meath (IE)
( 111 ) 173.344
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 179.741
( 732 ) Reckitt Benckiser Tiret B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 180.545
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 181.630
( 732 ) Reckitt Benckiser Tiret B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 181.646
( 732 ) Reckitt Benckiser Tiret B.V., Hoofddorp (NL)
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( 111 ) 181.652
( 732 ) Reckitt Benckiser Tiret B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 181.800
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 183.505
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 183.571
( 732 ) Agouron Pharmaceuticals, LLC (California állam törvényei szerint működő vállalat), San Diego, California (US)
( 111 ) 186.873
( 732 ) IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.908
( 732 ) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.S.K.A., Wadowice (PL)
( 111 ) 188.566
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Wadowice (PL)
( 111 ) 189.066
( 732 ) DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.608
( 732 ) Boerding Holding GmbH, Mannheim (DE)
( 111 ) 190.121
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.171
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.173
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.535
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 191.903
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 192.921
( 732 ) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 193.704
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 197.310
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 197.326
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.352
( 732 ) Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 111 ) 199.935
( 732 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)
( 111 ) 200.061
( 732 ) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
( 111 ) 200.431
( 732 ) V-GROUP CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.752
( 732 ) V-GROUP CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.976
( 732 ) V-GROUP CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.724
( 732 ) Panta Aqua Vízpalackozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt", Mosonmagyaróvár (HU)
( 111 ) 206.372
( 732 ) IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.758
( 732 ) Kaiser Norbert, Budapest (HU)
( 111 ) 211.023
( 732 ) Logosz Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.884
( 732 ) IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.658
( 732 ) Panta Aqua Vízpalackozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt", Mosonmagyaróvár (HU)
( 111 ) 213.594
( 732 ) SCOLVO Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)
( 111 ) 213.696
( 732 ) ProSpánek SE, Praha 1 - Nové Mesto (CS)
( 111 ) 213.697
( 732 ) ProSpánek SE, Praha 1 - Nové Mesto (CS)
( 111 ) 213.824
( 732 ) FREE TRADE 2000 KFT, Szekszárd (HU)
( 111 ) 215.024
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( 732 ) Panta Aqua Vízpalackozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt", Mosonmagyaróvár (HU)

( 111 ) 215.778
( 732 ) Trollfoci Management Sportszervező és Médiakommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)
( 111 ) 216.648
( 732 ) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 92081 Paris La Défense Cedex (FR)
A rovat 53 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 111 ) 147.314
( 732 ) Elizabeth Arden, Inc., New York, New York (US)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 111 ) 148.555
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 154.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.856
( 732 ) St.Ives Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 186.502
( 732 ) D.B. DEVELOPMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 187.972
( 732 ) Simó Tiborné Domonkos Gabriella, Leányfalu (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 188.869
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 188.874
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 188.878
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( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 189.110
( 732 ) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 111 ) 189.559
( 732 ) ARAMIS PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.777
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 740 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint
( 111 ) 189.868
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.902
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.932
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 740 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint
( 111 ) 191.958
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.544
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 215.173
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.627
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.808
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 217.133
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 217.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 111 ) 141.831
( 732 ) PEZ International Ag, Traun (AT)
( 111 ) 153.667
( 732 ) Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Győr (HU)
( 111 ) 154.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 161.856
( 732 ) St.Ives Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 111 ) 170.385
( 732 ) SMILE-ZENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 172.795
( 732 ) Czompa Fivérek Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 182.158
( 732 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.496
( 732 ) SG.hu Kiadói Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.972
( 732 ) Simó Tiborné Domonkos Gabriella, Leányfalu (HU)
( 111 ) 188.806
( 732 ) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.869
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
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( 111 ) 188.874
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 188.878
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 188.938
( 732 ) STARKING Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.559
( 732 ) ARAMIS PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.720
( 732 ) VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
( 111 ) 189.777
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 111 ) 189.868
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.902
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.932
( 732 ) Telenor ASA, Fornebu (NO)
( 111 ) 190.449
( 732 ) EuroGate 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)
( 111 ) 191.958
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.645
( 732 ) I-SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.766
( 732 ) I-SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.544
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.736
( 732 ) VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
( 111 ) 200.518
( 732 ) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)
( 111 ) 200.519
( 732 ) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)
( 111 ) 200.547
M870

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
( 732 ) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)

( 111 ) 201.307
( 732 ) Medident Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
( 111 ) 202.498
( 732 ) NÉVÉRTÉK 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarpolány (HU)
( 111 ) 203.020
( 732 ) PRAEVENTIO Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 207.203
( 732 ) Czompa Fivérek Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 210.365
( 732 ) Győri "Előre" Halászati Termelőszövetkezet, Kisbajcs (HU)
( 111 ) 215.173
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.627
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.808
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.133
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
A rovat 40 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 117.969
( 732 ) Swissbike Vertriebs GmbH,, Alpnach Dorf (CH)
( 111 ) 118.242
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, KY 40356 (US)
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 111 ) 143.233
( 732 ) Time Inc., New York, NY (US)
( 111 ) 145.236
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
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( 111 ) 146.173
( 732 ) Richard Bittner AG, Wien (AT)
( 111 ) 146.406
( 732 ) Alpha Industries, Inc. (Tennessee államban bejegyzett cég), Chantilly, Virginia (US)
( 111 ) 149.542
( 732 ) "WENINGER & GERE" Kft., Villány (HU)
( 111 ) 150.722
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 161.856
( 732 ) St.Ives Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 111 ) 170.335
( 732 ) Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.453
( 732 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.454
( 732 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.517
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Sopron (HU)
( 111 ) 188.869
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 188.874
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 188.878
( 732 ) Samyang Holdings Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 189.955
( 732 ) ECOFORUM Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.251
( 732 ) KIR Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.455
( 732 ) CSIM Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 191.081
( 732 ) Virtual-Fruit Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 192.572
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 200.351
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( 732 ) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit

Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.758
( 732 ) Kaiser Norbert, Budapest (HU)
( 111 ) 213.204
( 732 ) Public Joint Stock Company Gazprom neft, St-Petersburg (RU)
A rovat 25 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 15 01149
( 731 ) Harmat Ákos 100%, Érd (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 16 00635
( 731 ) KVINT-R Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 15 01318
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01319
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01320
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01323
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01324
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02274
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02677
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 03141
( 731 ) Sajt-Centrum Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Barta Emese ügyvéd, Budapest

( 210 ) M 16 00636
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02620
( 731 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 15 03699
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 03700
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 03701
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 15 00260
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.081.527
( 541 ) COGNIZIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.109.337
( 541 ) OZZ
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.161.299
( 541 ) Rama Corta
( 511 ) 33
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.246.321
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.279.410
( 541 ) AI
( 511 ) 9, 12, 38-39
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.280.857
( 541 ) TURBOPOWER
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.281.462
( 541 ) iMUT
( 511 ) 9, 42, 44
( 580 ) 2016.02.11.
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( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.285.278
( 546 )

( 511 ) 6, 11, 19, 21, 35, 37
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.289
( 546 )

( 511 ) 14, 25, 35
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.299
( 541 ) SUBLIMAGE LE TEINT
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.329
( 541 ) TRIGLASS
( 511 ) 19
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.334
( 546 )
( 511 ) 18
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.339
( 546 )
( 511 ) 16-17, 39
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.348
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( 541 ) ULTIMATE CF
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.349
( 541 ) ULTIMATE AL
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.415
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 18
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.527
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 18, 25, 28, 41
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.601
( 541 ) CROPKER
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.627
( 541 ) family story
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.654
( 541 ) DEL CAPO
( 511 ) 33
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.684
( 541 ) GC90
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
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( 111 ) 1.285.685
( 541 ) GC80
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.686
( 541 ) GC70
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.687
( 541 ) GC60
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.688
( 541 ) GT60
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.689
( 541 ) GT70
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.690
( 541 ) GT80
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.691
( 541 ) GT90
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.716
( 541 ) GOLDEN TILE
( 511 ) 1-2, 11, 19, 21, 35-37, 39, 42
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.724
W116

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 511 ) 12, 25, 35, 38-39, 42
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.730
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.738
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.743
( 541 ) MaSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.806
( 541 ) OIL-IN
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.810
( 541 ) PEARL
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.903
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.285.966
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( 541 ) BIDIAM
( 511 ) 14, 35
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.093
( 541 ) SALAD
( 511 ) 1-3, 5, 18, 21, 35, 40
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.139
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.218
( 546 )
( 511 ) 7, 11, 21
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.232
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.235
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.237
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
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( 111 ) 1.286.263
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.290
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.311
( 546 )
( 511 ) 16
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.316
( 541 ) ASKO
( 511 ) 35
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( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.343
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.378
( 546 )
( 511 ) 9, 19
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.407
( 541 ) DERMOMED
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.02.04.
( 450 ) GAZ 04/2016
( 111 ) 1.286.443
( 541 ) RETINOX
( 511 ) 6
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.555
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.641
( 546 )

( 511 ) 28
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.670
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( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.676
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.707
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.727
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.829
( 546 )

( 511 ) 30, 32, 43
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.830
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
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( 111 ) 1.286.913
( 546 )
( 511 ) 20, 35
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.928
( 541 ) NASHA SILA
( 511 ) 9, 11, 16
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.286.946
( 541 ) DERMEDIC
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.018
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.056
( 541 ) TESLA
( 511 ) 39
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.105
( 541 ) ELASTOLEP
( 511 ) 17, 19
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.106
( 541 ) EKOLIA
( 511 ) 1-9, 11, 16-24, 28, 35
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.132
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( 546 )

( 511 ) 39
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.133
( 541 ) BUFFALO
( 511 ) 1, 5
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.140
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.159
( 541 ) UROAKUT
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.197
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.268
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.269
( 546 )
( 511 ) 42
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.287
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( 546 )
( 511 ) 29
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.350
( 546 )

( 511 ) 12, 20, 25
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.371
( 546 )

( 511 ) 19-20
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.386
( 546 )
( 511 ) 29
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.420
( 546 )
( 511 ) 1, 19
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.480
( 546 )
( 511 ) 10
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.503
( 546 )
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( 511 ) 24
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.528
( 541 ) EA
( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.531
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.535
( 546 )

( 511 ) 30, 32
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.542
( 541 ) DIGICOLOR
( 511 ) 1-2
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.551
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.552
( 546 )

( 511 ) 12
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( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.553
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.555
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
( 111 ) 1.287.579
( 541 ) DataSpider
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2016.02.11.
( 450 ) GAZ 05/2016
A rovat 89 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 661.248
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 744.108
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 826.445
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 918.993
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 962.648
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 1.126.108
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.147.326
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.172.343
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.230.275
( 151 ) 2016.04.21.
( 111 ) 1.242.844
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.245.877
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.245.991
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.245.992
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.264.882
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.914
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.971
( 151 ) 2016.04.19.
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( 111 ) 1.264.985
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.986
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.987
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.992
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.264.999
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.001
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.003
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.039
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.087
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.213
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.242
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.265
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.266
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.277
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.324
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.383
( 151 ) 2016.04.20.
( 111 ) 1.265.536
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.265.555
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( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.265.586
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.265.600
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.265.621
( 151 ) 2016.04.18.
( 111 ) 1.265.632
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.634
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.651
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.677
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.831
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.855
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.873
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.882
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.883
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.265.960
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.266.045
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.266.071
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.266.106
( 151 ) 2016.04.19.
( 111 ) 1.266.193
( 151 ) 2016.04.29.
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( 111 ) 1.266.311
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.327
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.347
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.353
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.400
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.403
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.437
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.492
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.542
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.649
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.728
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.733
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.825
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.866
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.869
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.883
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.266.884
( 151 ) 2016.04.29.
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( 111 ) 1.266.989
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.060
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.083
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.095
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.096
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.138
( 151 ) 2016.04.29.
( 111 ) 1.267.619
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 1.267.653
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 1.267.671
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 1.267.703
( 151 ) 2016.05.03.
( 111 ) 1.267.788
( 151 ) 2016.05.03.
A rovat 79 darab közlést tartalmaz.
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