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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 15 00996
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Pécsi Vasutas Sportkör, Pécs (HU)
( 541 ) Pécs-Harkány Országúti Futóverseny
( 511 ) 41

Sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 15 01830
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) Inno-Szinergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Kasza Sándor, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; áloé vera készítmények
kozmetikai célokra; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra;
bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan; bőrfehérítő krémek;
bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; cédrusolaj; csillagánizs eszencia; dezodoráló szappanok;
dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj;
eszenciaolajok; fertőtlenítő szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra; gerániumolaj; gyógyszappanok;
hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;
illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;
izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bőrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek;
lábizzadásgátló; szappanok; lehelet frissítő spray; lemosószerek; kozmetikai használatra; levendulaolaj;
levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgélek nem gyógyászati
célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napvédő készítmények
[kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok
kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek; piperetejek;
piperevizek; rózsaolaj; samponok; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek;
süteményízesítők [illóolajok]; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappanok; virágkivonatok [illatszerek];
virágokból készített illatszer alapanyagok.
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); antioxidáns pirulák; biológiai készítmények humángyógyászati célra;
bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; citromfűtea
gyógyszerészeti használatra; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diétás
anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati
használatra; élelmi rostok; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő
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enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; fogyasztó pirulák; főzetek

gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati
használatra; glükóz étrendkiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású
adalékaanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; herbateák
gyógyászati használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; lenmag étrendkiegészítők; lenmag
gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrendkiegészítők; mandulatej
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrendkiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menta
gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra;
mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök;
növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; olajok gyógyászati
használatra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; propolisz
étrendkiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrendkiegészítők; rebarbaragyökér gyógyszerészeti
használatra; szájápoló szerek gyógyászati használatra; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra;
szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; tápanyag adalékok; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra;
tinktúrák gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati használatra.
29

Magvak, feldolgozott; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; paradicsomlé főzéshez; dzsemek;

gyümölcskocsonya; zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcspép; lekvár; paradicsompüré; savanyú káposzta;
savanyúságok; zöldségkonzervek; mindezen termékek fermentált és gluténmentes változatban is.
30

Szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); tea; tea alapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen;

kávéaromák; paradicsomszósz; pástétomok; pótkávé; gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé
(cukrászáru); kekszek; kerti füvek; konzervált (ízesítőszer); ketchup (szósz); liszttartalmú ételek; magas protein
tartalmű gabonaszeletek; metélt tészta; nudli; galuska; metélttészta-alapú készételek; növény készítmények
pótkávéként való használatra; snack ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; tésztafélék;
mindezen termékek fermentált és gluténmentes változatban is.
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).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 02082
( 220 ) 2015.07.31.
( 731 ) Blága Imola, Budapest (HU)
Blága Zsuzsanna, Budapest (HU)
Jónásné Amin Anita, Fót (HU)
( 740 ) dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A NÉGYSZÖGLETES FÁNK
( 511 ) 25
43

Ruházati cikkek.
Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

( 210 ) M 15 02563
( 220 ) 2015.09.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Biggeorge
( 511 ) 35

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

36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02564
( 220 ) 2015.09.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, 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).
( 210 ) M 15 03096
( 220 ) 2015.11.13.
( 731 ) Merkapt Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) kazánválasztó
( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

( 210 ) M 15 03132
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Közélet Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) webzsaru
( 511 ) 35

Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámeszközök tervezése és
formatervezése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.
41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, filmek gyártása ,kivéve a reklámfilmeket.
( 210 ) M 15 03168
( 220 ) 2015.11.19.
( 731 ) Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

munkák; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói
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szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [képzés]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.
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; elektronikus adattárolás; minőségellenőrzés; tudományos
kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások pszichológus szolgáltatásai.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás.

( 210 ) M 15 03521
( 220 ) 2015.11.25.
( 731 ) Metzler Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) MERCURANO
( 511 ) 11
21

Asztali lámpák, íróasztali lámpák, asztali ventilátorok, szobai ventilátorok, mennyezeti ventilátorok.
Pezsgős vödör, étkészlet.

( 210 ) M 15 03524
( 220 ) 2015.11.25.
( 731 ) Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Süle Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 15 03576
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) FEVITA Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.
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( 210 ) M 15 03578
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

( 210 ) M 15 03580
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek zöldségkrémek.

( 210 ) M 15 03581
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

( 210 ) M 15 03629
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) Märli Noémi, Budapest (HU)
( 541 ) Journey Fashion
( 511 ) 18

Bőrruhák, bőr rövidnadrágok, bőrnadrágok, bőrtoppok, bőrbodyk, bőrszoknyák, bőrblézerek, bőrdzsekik,

bőrkabátok, bőrmellények, bőr fejvédők, bundák és szőrmék (ruházat), állati szőrméből készült ruhák, bőr
pénztárcák, bőrből készült bőröndök, bőrzsinórok, bőr aktatáskák, szíjak bőrből, bőrövek, bőr kézitáskák; műbőr
ruházat, műbőr rövidnadrágok, műbőr nadrágok, műbőr toppok, műbőr bodyk, műbőr szoknyák, műbőr blézerek,
műbőr dzsekik, műbőr kabátok, műbőr mellények, műbőr fejvédők, műbőr pénztárcák, műbőrből készült
bőröndök, műbőr zsinórok, műbőr aktatáskák, szíjak műbőrből, műbőr övek, műbőr kézitáskák.
25

Ruházati cikkek, toppok, női ingek, blúzok, galléros ingek, nadrágok, rövidnadrágok, nadrágszoknyák,

kosztümök, sztreccs nadrág, blézerek, kabátok, pufi dzseki, steppelt dzsekik, mellények, női ruhák, női alkalmi
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ruhák, estélyik, kötöttárúk, szabadidő ruhák, bodyk, vászon ruházat, fűzők, női ruházathoz való gallér, nyakpánt,

hímzések ruházati cikkeken, sálak, kendők, szőrméből készült ruházati cikkek, textil övek, kesztyűk; cipők,
alkalmi cipők, tornacipők, hétköznapi cipők, lapos cipők, balerinacipők, fonotttalpú cipők és szandálok, bőrcipők,
csizmák, szandálok, papucsok, kalapok, sapkák.
26

Csipkék, hímzések, melltűk.

( 210 ) M 15 03643
( 220 ) 2015.12.07.
( 731 ) Delta Systems Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balassa Ágnes-Zsófia, 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).
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 15 03744
( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók; nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,
szórólapok, újságok, plakátok.
29

Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások.

35

Reklámozás, marketing tevékenység, tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások,

tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi hálózatok és franchise rendszerek működtetése.
( 210 ) M 15 03747
( 220 ) 2015.12.14.
( 731 ) DeltaRegister Kft., Miskolc (HU)
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 15 03772
( 220 ) 2015.12.15.
( 731 ) Snow and Magic Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Könyvek; újságok; fényképek, albumok.
Gyerek és ifjúsági programokkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységek számlázás, jegyeladásokat;

gyerek és ifjúsági programok reklámozása, marketing tevékenység, divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; on-line hirdető tevékenységek számítógépes hálózaton: reklámfilmek előállítása.
41

Nevelés; oktatás; szórakoztatás és kulturális szolgáltatások; cirkuszok; előadások;filmgyártás; szórakoztató

klubok;könyvkiadás; rádió- és televíziós progromok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók;
zenés produkciók; videofilm gyártás.
( 210 ) M 15 03803
( 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 03804
( 220 ) 2015.12.17.
( 731 ) Ványi Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kálovics Eszter, Budapest
( 541 ) Szupergirls
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 15 03812
( 220 ) 2015.12.20.
( 731 ) Magony Richárd, Pécs (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) INVESTRAIGHT
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (üzletszervezés,

üzletvezetési tanácsadás); szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing
szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; árösszevetési szolgáltatások;
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önköltség-elemzés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési konzultáció; eladási, értékesítési promóciók; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti
segítségnyújtás); üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetésitanácsadási szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez;
vásárlási megrendelések ügyintézése; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.
36

Pénzügyi elemzések; finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák [ingatlanok] bérlete;

pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 210 ) M 15 03813
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) Linczenbold Máté, Nagykálló (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 15 03850
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) TOJÁS PONT
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók; nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,
szórólapok, újságok, plakátok.
29

Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások.

35

Reklámozás, marketing tevékenység, tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások,

tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi hálózatok és franchise rendszerek működtetése.
( 210 ) M 15 03874
( 220 ) 2015.12.30.
( 731 ) Light1 Shop Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Lumenet
( 511 ) 9
11

Fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos.
Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések, azon belül is a világítás céljára szolgáló eszközök: égők,fénycsövek, fénycsövek világításra,
fényszórók gépkocsikhoz, fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpakészletek], irányjelző izzólámpák
járművekhez, ívlámpák, izzószálak elektromos izzókba, izzószálas égők, jármű reflektorok, járműfényszórók,
keresőlámpák, zseblámpák, kerékpár-fényszórók, kerékpárlámpák, kisülési csövek:, elektromosak, világításra,
laboratóriumi égők, laboratóriumi lámpák, lámpák gépkocsikhoz, lámpák járművekhez, lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos, lámpák világításra, lámpások világításra, LED-diódás világító berendezések, reflektorok, rostok
[sütőkészülékek], grillsütők, spirituszégők,világító berendezések és készülékek, villanykörték; villanykörték,
elektromos.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek,vásárlási megrendelések ügyintézése a fényforrások értékesítéséhez

kapcsolódóan.
( 210 ) M 16 00036
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Smartads.hu Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00074
( 220 ) 2016.01.11.
( 731 ) APPLE INC., Cupertino, Ca (US)
( 300 ) 067593 2015.07.09. JM
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LIVE PHOTOS
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver kézi számítógépekkel és táblagépekkel való használatra; számítógépes szoftver mobil

eszközök, viselhető eszközök, mobil telefonok, számítógépek, számítógép perifériák beállításához,
konfigurálásához, működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes szoftver szövegek, adatok, grafikák, képek,
audiotartalom és videotartalom, multimédia tartalmak, elektronikus publikációk és elektronikus játékok
készítéséhez, összeállításához, forgalmazásához, letöltéséhez, továbbításához, fogadásához, lejátszásához,
szerkesztéséhez, kivonatolásához, kódolásához, dekódolásához, megjelenítéséhez, tárolásához és
rendszerezéséhez; számítógépes szoftver szövegek, adatok, grafikák, képek, audiotartalom és videotartalom és
multimédia tartalmak rögzítéséhez, szervezéséhez, továbbításához, kezeléséhez és
áttekintéséhez/felülvizsgálatához; számítógépes szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára szövegek,
adatok, grafikák, audiotartalom és videotartalom, multimédia tartalmak globális távközlési hálózatokon és egyéb
számítógépes, elektronikus és kommunikációs hálózatokon keresztül történő programozásához és
forgalmazásához.
( 210 ) M 16 00083
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( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
( 300 ) 3141049 2015.12.16. GB
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Vezetést segítő és biztonsági berendezés valamint rendszer, nevezetesen ütközést megelőző figyelmeztető

rendszer, autonóm vészfék, hátra ütközésre figyelmeztető rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer,
sávtartást segítő rendszer, holttér érzékelő rendszer; autó alvázak, megerősített gépjármű váz; parkolást segítő
eszköz és rendszer, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszer, elülső és hátulsó parkolási szenzor;
gépjármű; elektromos járművek; gépkocsi karosszériák; szerkezeti elemek és alkatrészek gépkocsikhoz.
( 210 ) M 16 00085
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Tóbel János 100%, Halimba (HU)
( 541 ) HERBAPORTA
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00105
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (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 16 00106
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (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).
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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 (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00107
( 220 ) 2016.01.14.
( 731 ) Kámán Levente, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 541 ) Jók a záraink, jók az áraink!
( 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; ércek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek

megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00108
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Marosán-Pál Melinda Éva, Budapest (HU)
Szaka Eleonóra, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Strandruházat, alsóruházat, -fehérnemű.

( 210 ) M 16 00109
( 220 ) 2016.01.14.
( 731 ) Szabóné Kormosói Kornélia 55%, Balatonalmádi (HU)
Szabó Máté Tamás 45%, Balatonalmádi (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adóbevallás elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés.

( 210 ) M 16 00202
( 220 ) 2016.01.25.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; szakáll színezők;

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;
tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; színezékek pipere használatra; színélénkítő vegyszerek háztartási
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használatra; színeltávolító készítmények; hajszín, hajfesték eltávolítók; színező hajöblítők, kondicionálók;

festékeltávolító készítmények a hajra; kozmetikai festékek; hajkozmetikai termékek; kozmetikai hajápoló szerek;
bőrápoló kozmetikumok; kozmetikai szerek; sminktermékek; fogkrémek; hajfestékek, hajszínezők;
esszenciaolajok; szemöldökfestékek ceruzák és porok formájában; hajkrémek; hajszőkítő készítmények;
hajápoló- és tisztító készítmények; hajápoló készítmények; hajfestékek; hajszínezők; hajszínező és színeltávolító
készítmények; hajbalzsamok; hajgöndörítő készítmények; hajfestékek és -szőkítő termékek; hajfixálók
(hajformázó készítmények); hajzselék és haj spray-k; hajvilágositók, hajszőkitők; hajvizek, hajszeszek;
hajhidratálók; szőrtelenitő krémek; samponok; hajsamponok és kondicionálók; hajspray; hajegyenesítő
készítmények; hajformázó zselék; hajkezelő készítmények; henna [kozmetikai festék]; smink; gyógyászati
anyagokat nem tartalmazó hajápoló készítmények; gyógyászati anyagokat nem tartalmazó bőr-, haj- és fejbőr
ápoló készítmények; parfümök; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajszeszek; hajtisztításra, színezésre,
festésre, szőkítésre és tartóshullám készítésére szolgáló készítmények; hajformázó szerek; hajtisztításra, ápolásra
és gondozásra; szappan.
8

Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos hajvágók otthoni használatra; elektromos hajsütővasak; elektromos
hajegyenesítők; elektromos hajformázó vasak; elektromos hajvágók; elektromos hajegyenesítő vasak; elektrolízis
berendezések szőrtelenítéshez; hajvágó ollók; szőrteler1ítö csipeszek; fodrászollók; szakállnyírók;
manikűrkészletek, elektromos; elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; villanyborotva tartók; reszel
ők; körömlakkozó eszközök (elektromos és nem elektromos); hajformázó eszközök (kézzel működtetett, nem
elektromos); kézi hajsütővasak, nem elektromos; kézi hajegyenesítők; manikűrkészletek; körömreszelők;
körömreszelők, elektromos; körömágybőr csipesz; körömvágó ollók (elektromos vagy nem elektromos);
körömcsipesz; szögkiemelők; füllyukasztó eszköz; pedikűr készletek; finom csipeszek; elektromos és nem
elektromos szőrtelenítő eszközök; borotvafenő szíjak; borotválkozó eszközök.
11

Világító, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító, szellőztető készülékek; elektromos cumisüveg melegítők;

forróvizes palackok; éjszakai fények (lámpák); párologtató készülékek, evaporátorok; permetezők; hajszárító
búrák; ágymelegítők; barnító berendezések [szoláriumok]; gőzfejlesztő felszerelések; textilgőzölők; fertőtlenítő
készülékek, berendezések; fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; szagtalanító készülékek nem
személyes használatra; lepárló készülékek; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló
kannák; hajgöndörítő lámpák; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; arcgőzölő készülékek [szaunák];
hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókba; forrólevegős készülékek; elektromos takarók, nem gyógyászati
használatra; forrólevegős sütők; levegő szagtalanító készülékek; légtisztító készülékek és gépek; légszárítók;
szauna berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; eldobható sterilizációs zacskók.
21

Háztartási és konyhai eszközök és edények; fésűk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;

tisztítóeszközök; acélgyapot; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével;
hajfestékek felvitelére szánt flakonok; hajszínező tálak; hajfestő ecsetek; elektromos hajkefék, fésűk; elektromos
forgó hajkefék; elektromosan melegített hajkefék; hajkefék; hajfésűk; hajfésűk (elektromos); kozmetikai ecsetek,
pipere ecsetek; nem elektromos sminkeltávolító készülékek; szemöldökkefék; testápolásra és szépségápolásra
szolgáló kefék; kefeáruk; elektromos kefék a géprészek kivételével; elektromos fésűk; kancsók; tárolók,
tárolóedények háztartási és konyhai célokra; törölközőtartók; törölközőtartó állványok és gyűrűk; bőrradírozó
szivacs; bontófésűk; fésűtartók; kozmetikai eszközök; szájzuhanyok; körömkefék; parfümpermetezők, illatszer
permetezők; polírozó készülékek és gépek (nem elektromos, háztartási használatra); kozmetikai kompakt
púderek; púderpamacsok; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; párologtatók; szappantartó
dobozok; szappantartók; szappanadagolók; toalett eszközök; toalettpapír-tartók; toalettpapír adagolók; toalett
szivacsok; mosdószivacsok; mosódeszkák; dézsák; elektromos fogkefék; fogselyem; fogpiszkálók;
fogpiszkálótartók.
26

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

művirágok; alufólia lapok haj melírozásához; hajdíszek; elektromos hajsütővasak, a kézi eszközök kivételével;
elektromos hajcsavarók; hajpántok; hajcsipeszek; hullámcsatok; sapkák melírozáshoz; hajfestő fóliák; hajsütővas
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(nem elektromos); hajcsavaró papírok; hajgumik; póthajak; nem elektromos hajcsavarók; spirál hajdíszek [haj

kiegészítők].
( 210 ) M 16 00206
( 220 ) 2016.01.26.
( 731 ) VÍZ ANGYAL CATERING Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) VÍZANGYAL
( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 00209
( 220 ) 2014.07.02.
( 731 ) Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Hamilton (BM)
( 740 ) Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CULTURE CURRICULUM
( 511 ) 39

Személyek és áruk szállítása; hajóutazási szolgáltatások; tengeri hajóút szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen személyek és áruk szállítására vonatkozó foglalások megtétele és fogadása; körutak,
túrák lebonyolítására vonatkozó szolgáltatások; hajóutak szervezése; szállításra vonatkozó foglalási
szolgáltatások; hajóútra és hajóra vonatkozó foglalási szolgáltatások; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; tájékoztatás és tanácsadás az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódóan.
41

Közösségi szórakoztató rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és oktatási

szolgáltatások élő táncos és zenei előadások vonatkozásában; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás;
szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen partik, bor- és ételkósolók, versenyek, színpadi előadások, éjszakai
klubokban tartott előadások, revü és komédia előadások, valamint színházi művek és musicalek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen kaszinójáték; oktatási szolgáltatások, nevezetesen
főzőtanfolyamok lebonyolítása, előadások és szemináriumok zene, színház, film, történelem, aktuális események
és nyelvek területén; játéktermi szolgáltatások; könyvtárak; az ügyfél igényei szerinti fedélzeti televíziós
műsorszolgáltatás; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és csoportos foglalkozások biztosítása
testedzés terén; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen eszközök biztosítása testedzés terén; kulturális és
művészeti események szervezése és lebonyolítása; kulturális, illetve oktatási célú kiállítások szervezése.
43

Étel és ital biztosítására irányuló szolgáltatások; ideiglenes szállások; szállodai szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodákra, éttermekre és ideiglenes szállásokra
vonatkozó foglalások megtétele; foglalási szolgáltatások szállodák, éttermek és ideiglenes szállások
vonatkozásában; ügynöki és tanácsadási szolgáltatások az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez
kapcsolódóan.
( 210 ) M 16 00211
( 220 ) 2016.01.26.
( 731 ) Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
2
19

Ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztószerek (ipari).
Festékek; lakkok.
Gipszvakolat; habarcs építési célokra; gipsz; cement.
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( 210 ) M 16 00218
( 220 ) 2016.01.26.
( 731 ) BocsiViki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BocsiViki
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00221
( 220 ) 2016.01.27.
( 731 ) Cellarius Kft., Szigetvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Szerves összetételű készítmények élelmiszerek és italok gyártásában való használatra; szervetlen összetételű

készítmények élelmiszerek és italok gyártásában való használatra; borászati segédanyagok, nevezetesen
faforgácsot, fachipset (facsipszet) tartalmazó készítmények [borkészítéshez használt készítmények];
borkészítéshez használt faforgács vagy fachips (facsipsz) alapú segédanyagok; biotechnológiai fermentációs
segédanyagok italok gyártásában való használatra; faforgács tartalmú borászati hatóanyagok bor erjesztéséhez.
( 210 ) M 16 00223
( 220 ) 2016.01.27.
( 731 ) Póta Richárd, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
36

Kereskedelmi ügynöki szolgáltatás.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás, étterem, borbár, bisztró.

( 210 ) M 16 00226
( 220 ) 2016.01.27.
( 731 ) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 541 ) MIRAGE
( 511 ) 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 16 00229
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( 220 ) 2016.01.28.
( 731 ) Ratulovszky Attila, Budapest (HU)
Szederkényi Anett, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Szépségápolás, fodrászat.

( 210 ) M 16 00230
( 220 ) 2016.01.28.
( 731 ) Victofon Kft., Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; hallókészülékek nagyotthallók részére; süketség, nagyothallás

kezelésére szolgáló készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 00261
( 220 ) 2016.01.28.
( 731 ) Illyés Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pelyhe Szilárd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00263
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Dr. Kántor Mónika, Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) BORHÓBORT
( 511 ) 39
41

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási célú bemutatók

rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú
kiállítások lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási
célú fesztiválok rendezése; oktatások szervezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási célokra]; gyakorlati
képzés [szemléltetés]; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); mezőgazdasági ágazattal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; tanfolyamok szervezése,
tartása; tanfolyamszervezés turisták számára; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; csapatépítés (oktatás) bentlakásos tanfolyamok; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási célú hang- és videofelvételek készítése.
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( 210 ) M 16 00266
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CIB Előminősítő Szolgáltatás
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai szolgáltatások; költség-ár analízis;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari ügyvitelhez/ügyvezetéshez (menedzsment számára); könyvelés; üzleti
információ; üzleti információ és tanácsadás fogyasztók részére; marketing szolgáltatások; gazdasági előrejelzés;
információk számítógépes adatbázisba való gyűjtése; üzleti tájékoztatás; adatkeresés komputeres adatok között
(mások számára); piackutatás; üzleti vizsgálatok/kutatások; ár-összehasonlító szolgáltatások;
üzletvezetési/ügyvezetési és szervezési tanácsadás (konzultáció); üzletszervezési tanácsadás; tanácsadás üzleti
menedzsment számára; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; számlakivonatok
összeállítása; marketing tanulmányok; árverési (aukciós) szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat.
36

Pénzügyek (banki szolgáltatások); biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; banki

ügyletek; pénzügyi ügyvezetés (menedzsment); pénzügyi analízis; alkuszi/ügynöki szolgáltatások; pénzügyi
tanácsadás; befektetési alapok; telebank szolgáltatások; pénzügyi információ; tőkebefektetések; értékpapír
kereskedelem; valutaváltással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi elszámoló házak szolgáltatásai; tőzsdei
árfolyamjegyzés; gyűjtések szervezése; bankkártya szolgáltatások; hitelkártya szolgáltatások; takarékpénztár
szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi értékelés (biztosítás, pénzügyek, ingatlan); elektronikus
pénzátutalási szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00267
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) The Toro Company, Bloomington, Minnesota (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PRECISION
( 511 ) 11

Öntözőberendezések és alkatrészek; öntöző fúvókák és talajnedvesség érzékelők.

( 210 ) M 16 00268
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Szántó Éva, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kiadványok, könyvek, folyóiratok.

41

Oktatás.

44

Táplálkozással és egészséges életmód tanácsadás.

( 210 ) M 16 00277
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00282
( 220 ) 2016.02.02.
( 731 ) Mracskó András, Mezőkovácsháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Pékáruk.

35

Élelmiszerekkel, különösen pékárukkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

39

Élelmiszeráruk, különösen pékáruk házhozszállítása és mobil árusítása.

( 210 ) M 16 00284
( 220 ) 2016.02.03.
( 731 ) Air Wolf Hungary Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) AIR WOLF
( 511 ) 5

Orrcsepp; orrspray.

10

Inhaláló készülékek; sót tartalmazó inhaláló készülékek.

11

Légtisztító készülékek; légszárító készülékek; légszűrő készülékek; légfertőtlenítő készülékek;

légkondicionáló berendezések járművekhez.
( 210 ) M 16 00287
( 220 ) 2016.02.03.
( 731 ) Ambrus László Zsolt, Helvécia (HU)
( 541 ) Pam-Bam
( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek; fekvőtámasztréner.

( 210 ) M 16 00350
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) dr. Filus Dániel, Kecel (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Capsuland
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
M1001
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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).
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).
44

Gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése], gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi

szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, orvosi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00390
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Iso Whey Zero
( 511 ) 5

Protein étrend-kiegészítők.

29

Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00406
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Wianabol
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00408
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, 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).
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).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00409
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, 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).
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).
( 210 ) M 16 00417
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Hurrá 25!
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 16 00474
( 220 ) 2016.02.16.
( 731 ) AIRTECH Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 541 ) aquarea
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00475
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Jiang Jinjing, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek, fogkrémek.

30

Kávé, tea, kávépótló szerek, rizs, cukor, méz.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 00479
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Mayo Chix Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAYO CHIX
( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőrszíjak, bőrövek; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy
műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,
aktatáskák; kalapdobozok bőrből; kézitáskák, kofferek [kis utazóládák], ruhatáskák utazáshoz; kikészített bőrök;
kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák, névjegykártyatartók; nyakörvek állatoknak; nyersbőrök, irhák;
piperetáskák; sporttáskák, strandtáskák, táskák.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és
készítés; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás;
reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása;
számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám
szolgáltatások.
42

Divattervezési szolgáltatások; anyagpróba; csomagolás tervezési szolgáltatások; grafikai szolgáltatások;

honlap dizájn tanácsadás; ipari formatervezés; minőség-ellenőrzés; stíldíszítés [ipari formatervezés].
( 210 ) M 16 00480
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MYO
( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőrszíjak, bőrövek; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy
műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,
aktatáskák; kalapdobozok bőrből; kézitáskák, kofferek [kis utazóládák], ruhatáskák utazáshoz; kikészített bőrök;
kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák, névjegykártyatartók; nyakörvek állatoknak; nyersbőrök, irhák;
piperetáskák; sporttáskák, strandtáskák, táskák.
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Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és
készítés; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás;
reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása;
számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám
szolgáltatások.
42

Divattervezési szolgáltatások; anyagpróba; csomagolás tervezési szolgáltatások; grafikai szolgáltatások;

honlap dizájn tanácsadás; ipari formatervezés; minőség-ellenőrzés; stíldíszítés [ipari formatervezés].
( 210 ) M 16 00490
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARTERIN
( 511 ) 5

Táplálkozási kiegészítők.

( 210 ) M 16 00516
( 220 ) 2016.02.18.
( 731 ) TITÁN 96 SERVICE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Soós Ádám 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).
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).
( 210 ) M 16 00533
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) JuvaPharma Kft., Káva (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök.
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( 210 ) M 16 00538
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
( 511 ) 9

Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; letölthető filmek; letölthető videofelvételek; letölthető kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus kiadványok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;
számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek.
16

Pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek.

36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

41

Pénzügyi oktatás és továbbképzés; konferenciák és pénzügyi ismertterjesztő rendezvények szervezése és

lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása
számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető nem letölthető elektronikus
publikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.
42

Számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; átmenetileg biztosított nem

letölthető számítógépes programok; online, nem letölthető befektetési szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása;
pénzügyi elemzésekre és tájékoztatásra szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása.
( 210 ) M 16 00539
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; letölthető filmek; letölthető videofelvételek; letölthető kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus kiadványok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;
számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek.
16

Pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek.

36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

41

Pénzügyi oktatás és továbbképzés; konferenciák és pénzügyi ismertterjesztő rendezvények szervezése és

lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása
számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető nem letölthető elektronikus
publikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.
42

Számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; átmenetileg biztosított nem

letölthető számítógépes programok; online, nem letölthető befektetési szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása;
pénzügyi elemzésekre és tájékoztatásra szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása.
( 210 ) M 16 00586
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
( 740 ) Tóth Péter, Debrecen
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 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; mangalica sertésfajta élő állatok.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mangalica sertésfajta tenyésztése.
( 210 ) M 16 00597
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Force Aliz Anikó, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Konkoly Tünde, Hajdúszoboszló
( 541 ) ALIZETICS
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; egészségvédő klubok szolgáltatásai;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés
(szemléltetés); könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk; on-line, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés;, személyes edzői szolgáltatások (fitnesz); szövegek kiadása (nem
reklámcélú); szövegek kiadása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek
szervezése.
( 210 ) M 16 00601
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Takácsné Orosz Marianna 100%, Siófok (HU)
( 541 ) Gyerekerdő
( 511 ) 41

Oktatás, szórakozás és sport.

( 210 ) M 16 00784
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) KCG Partners Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jónás Gergely Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 00831
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) SWISS Laboratory Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Elysium DeLaVie
M1007

( 511 ) 32
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.
( 210 ) M 16 00854
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Diatron MI Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tuza Péter, Rum
( 541 ) Aquila
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

( 210 ) M 16 00911
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)
Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gere Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

( 210 ) M 16 00912
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)
Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gere Dávid, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

( 210 ) M 16 00914
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)
Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gere Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

( 210 ) M 16 00915
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)
Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gere Dávid, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

( 210 ) M 16 00976
( 220 ) 2016.03.23.
( 731 ) Öko-Montage Kft., Budapest (HU)
M1008
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( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 16 01226
( 220 ) 2016.04.11.
( 731 ) Silvanus Hotel Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Lukács Zoltán, Budapest
( 541 ) Silvanus Hotel
( 511 ) 43

Szállás biztosítása szállodákban és motelekben.

( 210 ) M 16 01227
( 220 ) 2016.04.11.
( 731 ) Silvanus Hotel Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Lukács Zoltán, Budapest
( 541 ) Hotel Silvanus
( 511 ) 43

Szállás biztosítása szállodákban és motelekben.

( 210 ) M 16 01350
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Fóris Beverages Italgyártó Kft., Telki (HU)
( 740 ) Fóris Ferenc, Telki
( 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).
33

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

áru).
( 210 ) M 16 01353
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Radio Plus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

A rovat 83 darab közlést tartalmaz.
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