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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
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
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
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
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
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
CW
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

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
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
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
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
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
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
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
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
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
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, vala-
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(93)

(94)
(95)

(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3

T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

T5

Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(555)hologrammegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(556)hangmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
európai szabadalmak szövege forlapjában történő közzététel
dításának benyújtásáról
napja
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(591)szín- vagy színes megjelölés
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700)A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200)Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300)Uniós elsőbbség adatai
(400)A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500)Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511)az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540)a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541)a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546)a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551)együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554)térbeli megjelölés
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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.

M988

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 11. szám, 2016.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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;
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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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( 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
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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)
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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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 218.527
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01297
( 220 ) 2016.04.18.
( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 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 szereplővalamennyi áru).
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 valamennyiáru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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 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; árusító automaták (azosztály 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 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, digitálisrögzítésű 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
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 és 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).
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

26

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

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

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

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

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (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 ) 218.528
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01298
( 220 ) 2016.04.18.
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( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

( 740 ) Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 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 szereplővalamennyi áru).
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 valamennyiáru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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 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; árusító automaták (azosztály 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 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, digitálisrögzítésű 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
valamennyi áru).
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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 és 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).
29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej
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és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (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 ) 218.536
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01392
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) Arenim Technologies AB., Stockholm (SE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Szoftverek; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek.

38

Távközlés; beszédkommunikációs szolgáltatások nyújtása az interneten.

42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és hitelesítése.

( 111 ) 218.537
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01393
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) Arenim Technologies AB., Stockholm (SE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CRYPTTALK
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek.

38

Távközlés; beszédkommunikációs szolgáltatások nyújtása az interneten.

42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és hitelesítése.

( 111 ) 218.547
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01309
( 220 ) 2016.04.19.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi & 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 ) 218.552
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01571
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

valamennyiáru).
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).
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).
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).
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 szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.553
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01572
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
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).
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
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(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).
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 szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.554
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 16 01573
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
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).
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).
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).
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 szereplővalamennyi szolgáltatás).
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 15 03166
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) PROMAX
( 511 ) 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;fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;
kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.845
( 151 ) 2015.01.27.
( 210 ) M 14 00862
( 220 ) 2014.03.24.
( 732 ) VIRBAC, CARROS (FR)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FIPROLINE
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; parazitaölő (antiparazita) készítmények állatoknak külsőleges használatra.

( 111 ) 218.034
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 14 03386
( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 218.100
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 14 01821
( 220 ) 2014.06.11.
( 732 ) Sipos Ádám, Debrecen (HU)
( 541 ) Go! Store
( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése, reklámozás, különösen ügyfélkártya forgalomba hozatala az eladásösztönzés és

az ügyfelek megtartása céljából; kereskedelmi ügyletek közvetítése, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, közönségszolgálati [PR] szolgáltatások,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban.
36

Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, szolgáltatások a pénzügy területén; készpénznélküli fizetőeszközök és

ügyfélkártyák forgalmazása, közvetítése.
42

Számítógépek és számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

elektronikus adattárolás.
( 111 ) 218.151
( 151 ) 2016.04.04.
( 210 ) M 14 02679
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) Fábián Ferenc, Csongrád (HU)
( 740 ) dr. Fulajtár Zsófia ügyvés, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) DIAZULIN
( 511 ) 29

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

olajok és zsírok; gyümölcshéj; zselatin, kókuszolaj, lekvár, leves készítmény, feldolgozott magvak, pástétom,
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szezámolaj, virágpor készítmények.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, méz; só; mustár; fűszerek; aromás készítmények, glükóz, konyhasó.

( 111 ) 218.242
( 151 ) 2016.05.11.
( 210 ) M 15 02163
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Globo Tv Betéti Társaság, Szerencs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámfilmek előállítása; televíziós reklámozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet; filmek gyártása,

kivéve reklámfilmek; fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízóprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videofilmezés.
( 111 ) 218.317
( 151 ) 2016.04.27.
( 210 ) M 14 03886
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont HUNOR
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

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

( 111 ) 218.318
( 151 ) 2016.04.27.
( 210 ) M 14 03887
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont MAGOR
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

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

( 111 ) 218.404
( 151 ) 2016.05.09.
( 210 ) M 15 02587
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Perényi Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fülöp Péter, Dr. Fülöp Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 218.433
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02452
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Gróf Széchenyi Család Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÉCHENYI
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, gyümölcslevek, szörpök,nem alkoholos koktélok; energiaitalok;

vitamin tartalmú italok; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok, borok, koktélok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök,

pálinkák.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám- és marketingtevékenység; Széchenyi család szellemi, pénzügyi,

gazdasági iratanyagok, épület és műszaki terveinek, kulturális értékeivel kapcsolatos dokumentumok, könyvek,
újságcikkek, fotók, térképek, festmények, rajzok értékesítése; kiadványokon, prospektusokon, hirdetéseken,
beleértve az interneten történő megjelenéseket is a Széchenyi szó és a történelmi Széchenyi család tagjának és
azok utódai nevének és fotóinak, illetve stilizált ábráinak feltüntetésével kapcsolatos reklám és marketing
tevékenység.
41

Nevelés, oktatás; szakmai képzések; kulturális tevékenységek; könyvkiadások; könyvtári kölcsönzések;

dokumentumfilm készítések.
45

Egyesületek, szövetségek és alapítványok létrehozása és működtetése; személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások, valamint az ezzel összefüggő erkölcsi elismerések.
( 111 ) 218.434
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 00455
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) Bánfi Katarina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Multitoxic
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.435
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 01766
( 220 ) 2015.06.30.
( 732 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest

( 541 ) A sütimester
( 511 ) 35

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; 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 játékokszolgáltatása 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 összeállítás.
( 111 ) 218.436
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 03002
( 220 ) 2015.11.04.
( 732 ) Christian Louboutin, Paris (FR)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TORNADE BLONDE
( 511 ) 3

Parfüméria, bőrápoló készítmények kivéve humángyógyászati használatra, fürdőszappanok, fürdő és

testápoló készítmények, nevezetesen tusoló zselék, fürdőzselék, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.
( 111 ) 218.437
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02869
( 220 ) 2015.10.20.
( 732 ) Dunavárosfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DUNA PROMENÁD
( 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
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.438
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02868
( 220 ) 2015.10.20.
( 732 ) Dunai Úszómű Fejlesztő Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLOATINGCITY
( 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 szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.439
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02867
( 220 ) 2015.10.20.
( 732 ) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) TÖBB MINT SZÉPSÉG
( 511 ) 35

Reklámozás; üzletvezetés; üzleti tevékenységek; kereskedelmi adminisztrációs és irodai szolgáltatások;

termékek háztól házig való kiskereskedelmi terjesztése és árusítása; disztribútori szolgáltatások; kiskereskedelmi
raktározási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások független ügynökök közvetlen értékesítése által;
otthoni teleshopping szolgáltatások; postai rendelési és katalógus szolgáltatások; interaktív kiskereskedelmi
szolgáltatások biztosítása globális számítógépes információs hálózaton keresztül a szépségápolás, ruházat,
testápolási cikkek, kozmetikumok, ékszerek, személyes test- és szépségápolási termékek, étrendkiegészítők, edző
és fitnesz berendezések, sporttermékek, könyvek, műsoros video- és audioszalagok és -kazetták, CD-k és
ajándéktárgyak területén; promóciós és reklámozási kampány szolgáltatások független ügynökök toborzása
területén.
( 111 ) 218.440
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02735
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
( 740 ) dr. Gősi Georgina Emese, Budapest
( 541 ) A jövő ígérete
( 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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

31

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.441
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02604
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Új pénzügyi kultúrát teremtünk!
( 511 ) 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 ) 218.442
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02475
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Tóth Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.443
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02090
( 220 ) 2015.07.31.
( 732 ) TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)
( 740 ) dr. Tim Gábor, Budapest
( 541 ) CHLIRON
( 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).
( 111 ) 218.444
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02089
( 220 ) 2015.07.31.
( 732 ) TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)
( 740 ) dr. Tim Gábor, Budapest
( 541 ) OXOL
( 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).
( 111 ) 218.445
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02088
( 220 ) 2015.07.31.
( 732 ) TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)
( 740 ) dr. Tim Gábor, Budapest
( 541 ) BIOLUT
( 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).
( 111 ) 218.446
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02087
( 220 ) 2015.07.31.
( 732 ) TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)
( 740 ) dr. Tim Gábor, Budapest
( 541 ) CALCOFERRIT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
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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).
( 111 ) 218.447
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02085
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) Rybka Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sümegi Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);

mosás, gyurmázás, finom polírozás, durva polírozás, fényezés védelem különböző anyagokkal, kavicsfelverődés
javítás, fényezésmentes horpadásjavítás, fényezés, felpolírozás, kabriolet esetén tetőimpregnálás, vizes
kárpitgéppel takarítás, gőzgépes fertőtlenítés, tisztítás, bőrtisztítás és ápolás és védelem, kárpit impregnálás,
védelem, ülés festés, újrakárpitozás, extra hangszigetelés beszerelése, külső belső, gumik ápolása, ablaküveg
takarítás.
( 111 ) 218.448
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 01699
( 220 ) 2015.06.24.
( 732 ) Classic Talents Hungary Kft., 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,
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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 tevékenységek, oktatási és szórakoztatási

szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show
műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és
rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási
célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós
programok készítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás
és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió
műsorok bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése;
szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése;
televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil
telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 218.449
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02620
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 556 )
( 511 ) 29

Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat
formájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított lekvárok tojások tej,
tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények tejpótlók tej alapú italok tej alapú és tejszín alapú desszertek
joghurtok szójatej(tejpótló), szója alapú készítmények, étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, emberi
fogyasztásra készülő ételekhez krémporok, kolbászok, hentesáruk, amerikai mogyoróvaj, levesek, leves
koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.
( 111 ) 218.450
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 01586
( 220 ) 2015.06.11.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Vegye észre, akció van!
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.451
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02363
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( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) Dézsi Gabriella Magdolna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Napszemüvegek.

14

Nyakláncok, karkötők.

18

Kézitáskák, pénztárcák.

( 111 ) 218.452
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02490
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) Bold Agro Kft., Derecske (HU)
( 541 ) Természetes egészség a kertből
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
( 111 ) 218.453
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 03145
( 220 ) 2015.11.19.
( 732 ) AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés
(HU)
( 740 ) dr. Tamási Bertold, Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Összhangban egymással
( 511 ) 35

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

megállapodások kötése harmadik fél számára.
39

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

szállítmányozással kapcsolatban.
( 111 ) 218.454
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02622
( 220 ) 2015.09.28.
( 732 ) PREM-X Kft., Sóskút (HU)
( 740 ) Révai Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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( 111 ) 218.455
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 02623
( 220 ) 2015.09.28.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) UNIQXILLE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen kombinált orális fogamzásgátló.

( 111 ) 218.456
( 151 ) 2016.05.12.
( 210 ) M 15 03531
( 220 ) 2015.11.25.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.
( 111 ) 218.459
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02160
( 220 ) 2015.08.07.
( 732 ) Thantawan Industry Public Company Limited, Nakornprathom (TH)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 26

Villámzárak.

( 111 ) 218.460
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02174
( 220 ) 2015.08.10.
( 732 ) Keleti Trade Vendéglátóipari és Művészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ankert
( 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).
( 111 ) 218.461
( 151 ) 2016.05.13.
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( 210 ) M 15 02168
( 220 ) 2015.08.10.
( 732 ) dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) LACRISTAL
( 511 ) 5

Állatgyógyászati és egészségügyi termék, kiegészítő szemápoló.

( 111 ) 218.462
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02298
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) RoadRecord.hu Kft., Göd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

( 111 ) 218.463
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02178
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

üzletvezetési tanácsadás.
37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 111 ) 218.464
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02301
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.465
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02179
( 220 ) 2015.08.11.
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( 732 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

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

üzletvezetési tanácsadás.
37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 111 ) 218.466
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02300
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.467
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02299
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Nagy Zoltán, Érd (HU)
( 541 ) Diamond Stúdió
( 511 ) 9
42

Számítógépes szoftverek.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 218.468
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02302
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.469
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02303
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.470
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02304
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.471
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02425
( 220 ) 2015.09.07.
( 732 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.472
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02422
( 220 ) 2015.09.07.
( 732 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Édes Kettes
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.473
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02432
( 220 ) 2015.09.08.
( 732 ) WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 39

Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

( 111 ) 218.474
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02433
( 220 ) 2015.09.08.
( 732 ) WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 39

Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

( 111 ) 218.475
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02438
( 220 ) 2015.09.08.
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( 732 ) Komodor Services Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Komodor
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.476
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02491
( 220 ) 2015.09.12.
( 732 ) Dorogi Éva 100%, Zsira (HU)
( 541 ) Bambi üdítőital
( 511 ) 32

Üdítőitalok.

( 111 ) 218.477
( 151 ) 2016.05.13.
( 210 ) M 15 02810
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
43

Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.
Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; panziók; vendéglátóipar.

( 111 ) 218.478
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02565
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Volldünger Linz
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 218.479
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02566
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Volldünger Granulátum
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 218.480
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( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02918
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) Hanna Cocoa Csokoládé Művek Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Hanna Cocoa
( 511 ) 16

Papírdoboz, csokoládé doboz, csokoládé csomagolás.

30

Édességek, csokoládé, táblás csokoládé, szeletes csokoládé.

35

Csokoládé kereskedelem, vásározás, vásáron értékesítés, forgalmazás webáruházban, árusítóautomatán

keresztüli értékesítés.
( 111 ) 218.481
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02914
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) HUNBASKET
( 511 ) 35

Sport eszközök és sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; sport eszközök és sportruházat

reklámozása és marketing tevékenysége termék bemutatók szervezése.
38

Távközlés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; filmgyártás;

konferenciák szervezése; klubszolgáltatás, könyvkiadás; kosárlabda rádió-, televíziós és on-line programok
készítése; szabadidős szolgáltatás nyújtása; sportversenyek szervezése.
( 111 ) 218.482
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02655
( 220 ) 2015.10.01.
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt., Budapest
( 541 ) THESIS ERP
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.483
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02567
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Volldünger Granulátum Plusz
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 218.484
M1037

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 11. szám, 2016.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02568
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Volldünger Starter
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 218.485
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02569
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Cuproflow
( 511 ) 5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 111 ) 218.487
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02695
( 220 ) 2015.10.06.
( 732 ) Plank János, Balatonalmádi (HU)
Plank Ildikó, Balatonalmádi (HU)
( 740 ) dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.488
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02812
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Budai Péter, Budapest
( 541 ) D.A.S. Legal
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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).
( 111 ) 218.489
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 02941
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) PARMALAT S.p.A., Collecchio, Parma (IT)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 218.490
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 03071
( 220 ) 2015.11.11.
( 732 ) Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók
számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk
értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és
szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos ajtónyítókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyítókkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 218.491
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 15 03083
( 220 ) 2015.11.12.
( 732 ) Szabó Gál András, Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) budapestbamako.org
( 511 ) 36

Jótékonysági célú gyűjtés, gyűjtés szervezése.

39

Utazásszervezés.

41

Sportversenyek rendezése.

( 111 ) 218.495
( 151 ) 2016.05.24.
( 210 ) M 15 02553
( 220 ) 2015.09.21.
( 732 ) Secret Control GPS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Útdíj Asszisztens
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi tranzakciók technikai támogatása.
M1039
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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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.496
( 151 ) 2016.05.24.
( 210 ) M 15 02175
( 220 ) 2015.08.10.
( 732 ) Keleti Trade Vendéglátóipari és Művészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, 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).
( 111 ) 218.497
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02046
( 220 ) 2015.07.28.
( 732 ) BIOHA Laboratories Technology Limited, Wanchai (HK)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Piperetejek, arctisztítótejek, tisztítószerek, bergamottolaj, kozmetikai szerek, talkumpor pipere használatra,

fogkrémek, illatos(ított) fa, kozmetikai szerek állatok számára.
5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra, bébi tejporok, bébiételek, diétás ételek gyógyászati használatra,

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek, gyógyászati használathoz adaptált diétás anyagok,
vértisztító szerek, eldobható nadrágpelenkák papírból vagy cellulózból, kötszerek sebkötözésre, pelenkák
babáknak.
10

Jégtömlők gyógyászati használatra, műállkapcsok, műbőr sebészeti használatra,műmell, mesterséges

anyagokból készült sebészeti implantátumok, hasfűzők,ortopédiai cikkek, fűzők gyógyászati használatra, katgut,
sebészeti varratanyagok.
( 111 ) 218.498
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02698
( 220 ) 2015.10.06.
( 732 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) réell'e
( 511 ) 3

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

fehérítökészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;
tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; színezékek pipere használatra; színélénkítő vegyszerek háztartási
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; hajvilágosítók, hajszőkítők; hajvizek, hajszeszek;
hajhidratálók; szőrtelenítő 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, illóolajok, 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; szőrtelenítő csipeszek; fodrászollók; szakállnyírók;
manikűrkészletek, elektromos; elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; villanyborotva tartók;
reszelők; 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; arcgőzőlő 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; börradírozó
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;
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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
(nem elektromos); hajcsavaró papírok; hajgumik; póthajak; nem elektromos hajcsavarók; spirál hajdíszek [haj
kiegészítők].
( 111 ) 218.499
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02250
( 220 ) 2015.08.18.
( 732 ) Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dome Fit-Out
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
( 111 ) 218.500
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02817
( 220 ) 2015.10.14.
( 732 ) Kiss Jenő 50%, Budapest (HU)
Lippert Szandra 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) JENCY WEAR
( 511 ) 16

Papír termékek, nyomdai kiadványok, promóciós papír alapú anyagok.

25

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

35

Marketing, reklám, ruházati cikkek, cipők kis- és nagykereskedelme, online értékesítése.

( 111 ) 218.501
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02318
( 220 ) 2015.08.27.
( 732 ) Probiotikus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítményekgyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathozadaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítőkemberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok ésfogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 218.502
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02815
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) Agentur Rosa Wagner Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termék, újság.
Folyóirat online kiadása.

( 111 ) 218.503
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02819
( 220 ) 2015.10.16.
( 732 ) Parma Produkt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mányoki Noémi, Budapest
( 541 ) Multimaci
( 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 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.504
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 03478
( 220 ) 2015.11.23.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VALERINOX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 218.506
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02322
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 218.507
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02379
( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) Netrium Informatikai Kft, Pécs (HU)
( 541 ) MultiHome
( 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 áru) (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).
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).
( 111 ) 218.508
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02758
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.509
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02759
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.510
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02760
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.511
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02761
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) POLI-FARBE POLI DERM
( 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 valamennnyi áru).
( 111 ) 218.512
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02765
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) TransUni Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeines italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 218.513
( 151 ) 2016.05.23.
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( 210 ) M 15 02766
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) TransUni Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AQUATIVE
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeines italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 218.514
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02973
( 220 ) 2015.11.02.
( 732 ) Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)
( 300 ) 1696210 2015.05.27. AU
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DOUBLE OAK
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.515
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 14 02682
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Zöldövezet díj
( 511 ) 35
36

Pályázatok kiírása, a pályázattal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.
Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

( 111 ) 218.516
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02910
( 220 ) 2015.10.22.
( 732 ) Tematik Kabel Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gombár Zsolt ügyvéd,Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 7 vezér
( 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 ) 218.517
( 151 ) 2016.05.23.
( 210 ) M 15 02911
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) Mánya Zsolt 100%, Százhalombatta (HU)
( 740 ) Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.
2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 218.518
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02382
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 111 ) 218.519
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02380
( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) Varázs Művek Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Taste and Play
( 511 ) 28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.520
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02378
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Oxygen Group Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Oxygen
( 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 (kizárólag a tételesen
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felsorolt szolgáltatások).

38

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

( 111 ) 218.521
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02377
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Oxygen Group Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Ozon
( 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 (kizárólag a tételesen

felsorolt szolgáltatások).
38

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

( 111 ) 218.522
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02375
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Csépe Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Gyümölcsök (tartósított), gyümölcskonzervek, lekvár, zselé (étkezési), fagyasztott gyümölcsök.

31

Gyümölcsök (friss).

33

Pálinkák, brandyk.

( 111 ) 218.523
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02372
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Vidó Judit, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); készségfejlesztés.
( 111 ) 218.524
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02371
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( 220 ) 2015.09.02.
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.525
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02370
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Zseton TV
( 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 ) 218.526
( 151 ) 2016.05.25.
( 210 ) M 15 02459
( 220 ) 2015.09.10.
( 732 ) Cserhátalja Kft., Ecseg (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Magyarországról származó tej és tejtermékek.
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).
( 111 ) 218.544
( 151 ) 2016.05.31.
( 210 ) M 15 03090
( 220 ) 2015.11.12.
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 541 ) TAMLOSET
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 218.555
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02696
( 220 ) 2015.10.06.
( 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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 218.556
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02820
( 220 ) 2015.10.16.
( 732 ) Parma Produkt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mányoki Noémi, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.557
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02756
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.560
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02949
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) CGC Hungary Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Borsy János Mátyás ügyvéd, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 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 ) 218.561
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02640
( 220 ) 2015.09.30.
( 732 ) Dolce Dance Kft., Szeged (HU)
( 541 ) DOLCE DANCE
( 511 ) 9

Műsoros, oktató DVD; mágneses adathordozók.

25

Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

41

Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.

( 111 ) 218.562
( 151 ) 2016.06.02.
( 210 ) M 15 02639
( 220 ) 2015.09.30.
( 732 ) Dolce Dance Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Műsoros, oktató DVD; mágneses adathordozók.

25

Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

41

Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.
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A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 147.679
( 732 ) FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 118.913
( 732 ) Yanmar Co., Ltd., Osaka (JP)
( 111 ) 126.005
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 126.082
( 732 ) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
( 111 ) 126.101
( 732 ) Mitsui Chemicals Agro, Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 139.967
( 732 ) MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep (HU)
( 111 ) 141.831
( 732 ) PEZ AG, Traun (AT)
( 111 ) 147.632
( 732 ) PULSE HOME PRODUCTS LIMITED, Royton, Oldham (GB)
( 111 ) 149.157
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 149.213
( 732 ) InterSearch Worldwide Ltd., Tamworth, Staffordshire (GB)
( 111 ) 149.347
( 732 ) CEREXAGRI (Société par actions simplifiée á associé unique), Parc St Christophe, Cergy Pontoise (FR)
( 111 ) 149.372
( 732 ) Devecsai Péter, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 150.420
( 732 ) FARMGÉP Fejlesztő és Gépgyártó Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 151.250
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago,Illinois (US)
( 111 ) 151.908
( 732 ) ASSA ABLOY AB, , Stockholm (SE)
( 111 ) 152.705
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 152.951
( 732 ) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)
( 111 ) 153.443
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( 732 ) Oracle America, Inc., Redwood Shores, California (US)

( 111 ) 153.914
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 155.623
( 732 ) KYE SYSTEMS CORPORATION, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.) (TW)
( 111 ) 155.685
( 732 ) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 183.694
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.891
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.378
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.440
( 732 ) CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.828
( 732 ) General Media Communications, Inc., (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth,California (US)
( 111 ) 186.945
( 732 ) GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.218
( 732 ) Foltin-Globe Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 188.514
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Sopron (HU)
( 111 ) 188.536
( 732 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 111 ) 188.572
( 732 ) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)
( 111 ) 189.171
( 732 ) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.276
( 732 ) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.530
( 732 ) CAPRIOLO d.o.o., Backa Topola (RS)
( 111 ) 189.587
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( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 111 ) 190.169
( 732 ) Devecsai Péter, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 190.200
( 732 ) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
( 111 ) 190.552
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.559
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.561
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.582
( 732 ) "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
( 111 ) 190.688
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 190.976
( 732 ) DW Verbundrohr GmbH, Hassfurt (DE)
( 111 ) 191.052
( 732 ) Wm.Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 191.350
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 192.080
( 732 ) Panadol GmbH, Buehl (DE)
A rovat 45 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 144.739
( 732 ) Cisco Systems, Inc., San, Jose, California (US)
( 111 ) 175.478
( 732 ) Riprinay Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.530
( 732 ) CAPRIOLO d.o.o., Backa Topola (RS)
( 111 ) 190.552
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.559
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.561
( 732 ) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD., Naka-ku, Nagoya (JP)
( 111 ) 190.688
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 192.080
( 732 ) Panadol GmbH, Buehl (DE)
( 111 ) 197.649
( 732 ) Atlas Copco Airpower N.V., Wilrijk (BE)
( 111 ) 197.844
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 199.967
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 199.974
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 211.801
( 732 ) Fodor László, Debrecen (HU)
( 111 ) 217.508
( 732 ) Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 217.629
( 732 ) Liber8tech USA Inc., Wilmington (US)
( 111 ) 218.079
( 732 ) Liber8tech USA Inc., Wilmington (US)
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( 111 ) 218.131
( 732 ) Liber8tech USA Inc., Wilmington (US)
A rovat 17 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 139.967
( 732 ) MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 140.604
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.831
( 732 ) PEZ AG, Traun (AT)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.380
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.385
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.096
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.827
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 149.161
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.487
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 151.670
( 732 ) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 153.641
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.625
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.109
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.643
( 732 ) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 165.874
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 167.608
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 111 ) 168.413
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 172.300
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 174.522
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.023
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 111 ) 175.118
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.232
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.321
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( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,, Vevey (CH)

( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.895
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 111 ) 176.437
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 111 ) 177.290
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.775
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.799
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 182.527
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.893
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 184.754
( 732 ) ELS Educational Services, Inc., Princeton (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 185.280
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 186.440
( 732 ) CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 186.828
( 732 ) General Media Communications, Inc., (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth,California (US)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 188.421
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
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( 111 ) 188.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.023
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.130
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.218
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.425
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.761
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 190.165
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 190.661
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.083
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.747
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.143
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.325
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.151
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 193.152
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.829
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.110
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 196.332
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.513
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.159
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.786
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.097
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.864
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.103
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.104
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.435
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 209.783
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.941
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.942
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 211.473
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 111 ) 212.615
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 67 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 140.604
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 143.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 111 ) 143.380
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 111 ) 143.385
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 146.096
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 146.827
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 149.161
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 150.487
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 153.082
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
( 111 ) 153.641
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 156.625
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 160.109
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 165.874
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 167.608
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 168.413
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 172.300
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 174.522
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 175.023
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.118
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 175.232
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 175.321
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,, Vevey (CH)
( 111 ) 175.895
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 176.437
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.290
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 177.775
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 177.799
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 111 ) 183.893
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 184.754
( 732 ) ELS Educational Services, Inc., Princeton (US)
( 111 ) 185.280
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 186.440
( 732 ) CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.828
( 732 ) General Media Communications, Inc., (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth,California (US)
( 111 ) 188.421
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.572
( 732 ) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)
( 111 ) 188.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.023
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.130
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.218
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.425
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.761
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 190.165
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 190.661
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 191.081
( 732 ) Virtual-Fruit Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 191.083
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 191.747
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 192.143
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 192.325
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.151
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.152
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.829
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.110
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 196.332
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 202.513
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 205.159
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 205.786
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.097
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.864
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.103
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.104
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.435
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 209.783
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.941
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.942
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.473
( 732 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 212.615
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
A rovat 65 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 113.810
( 732 ) Rolls-Royce Motor Cars Limited, Farnborough Hampshire (GB)
( 111 ) 118.169
( 732 ) Rolls-Royce Motor Cars Limited, Farnborough Hampshire (GB)
( 111 ) 118.913
( 732 ) Yanmar Co., Ltd., Osaka (JP)
( 111 ) 126.101
( 732 ) Mitsui Chemicals Agro, Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 141.831
( 732 ) PEZ AG, Traun (AT)
( 111 ) 149.157
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 151.250
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago,Illinois (US)
( 111 ) 152.705
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 155.623
( 732 ) KYE SYSTEMS CORPORATION, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.) (TW)
( 111 ) 157.127
( 732 ) NUTRIUM S.A.S., Tuluá, Valle (CO)
( 111 ) 160.643
( 732 ) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 162.758
( 732 ) Matécsa Kertészeti Kft., Kecel (HU)
( 111 ) 163.796
( 732 ) FL Europe Holdings, Inc., New York, NY (US)
( 111 ) 182.849
( 732 ) FL Europe Holdings, Inc., New York, NY (US)
( 111 ) 183.694
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.891
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.378
( 732 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.440
( 732 ) CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.828
( 732 ) General Media Communications, Inc., (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth,California (US)
( 111 ) 186.945
( 732 ) GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.218
( 732 ) Foltin-Globe Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 188.514
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Sopron (HU)
( 111 ) 189.171
( 732 ) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.587
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.122
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 111 ) 191.052
( 732 ) Wm.Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 195.182
( 732 ) Zuriel Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 213.286
( 732 ) Kirilla Zoltán Róbert, Érd (HU)
Racsmány Ferenc, Keszthely (HU)
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Sárközi Éva, Keszthely (HU)

( 111 ) 213.808
( 732 ) My 77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 214.871
( 732 ) Kirilla Zoltán Róbert 1/3, Érd (HU)
Racsmány Ferenc 1/3, Keszthely (HU)
Sárközi Éva 1/3, Keszthely (HU)
( 111 ) 215.216
( 732 ) Racsmány Ferenc, Keszthely (HU)
Sárközi Éva, Keszthely (HU)
( 111 ) 217.504
( 732 ) FEILD DIAMOND Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 217.862
( 732 ) FEILD DIAMOND Kft., Szeged (HU)
A rovat 33 darab közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviseleti megbízás
( 210 ) M 15 02391
( 731 ) Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 00677
( 731 ) AMPLIO AUTOMATIKA Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Papp-Fésűs Katalin, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 16 01351
( 731 ) Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01522
( 731 ) Sonarmed Kft., Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 15 01509
( 731 ) Klinkó György 1/2, Budapest (HU)
L.Laki László 1/2, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02875
( 731 ) HELIKON INFÓ Informatikai és Szolgáltató Kft., Gyenesdiás (HU)
( 740 ) Dr. Gerbár és Dr. Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 00374
( 731 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 00375
( 731 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.105.832
( 541 ) SAG Swiss Automotive Group
( 511 ) 1-2, 4, 7, 9, 11-12, 37, 39-41
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.155.395
( 546 )
( 511 ) 12, 16, 25, 35, 37-42
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.160.685
( 541 ) polyelast
( 511 ) 17, 19
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.161.511
( 541 ) MYPROTEIN
( 511 ) 5, 29-30, 35
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.161.879
( 546 )

( 511 ) 12, 25, 35, 37-39, 41-42
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.174.180
( 541 ) SOURCENEXT
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.180.182
( 546 )
( 511 ) 12, 39-40
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.180.675
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( 546 )

( 511 ) 17, 19, 35
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.188.232
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.193.856
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 37, 41-42
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.222.977
( 541 ) GIO
( 511 ) 29-30, 35
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.236.809
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 42
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.275.251
( 541 ) HAYK
( 511 ) 33
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.290.032
( 546 )

( 511 ) 2, 17, 19
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( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.053
( 546 )

( 511 ) 5, 31, 44
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.135
( 541 ) VAROSWO
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.224
( 541 ) Nasorinse
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.243
( 541 ) Vidám Homoktöviske
( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.280
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.323
( 546 )
( 511 ) 5, 29-30
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.386
( 546 )

( 511 ) 29
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( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.390
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.417
( 546 )
( 511 ) 29
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.428
( 541 ) A4, Ballpoint
( 511 ) 16, 35, 41
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.443
( 546 )
( 511 ) 1, 17, 35
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.457
( 541 ) Pitbull
( 511 ) 32
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.468
( 541 ) STRETCH-AIR
( 511 ) 24
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.488
( 546 )

( 511 ) 30, 35, 39, 43
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
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( 111 ) 1.290.526
( 541 ) LINGABAT
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.558
( 546 )
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.665
( 546 )

( 511 ) 2-5, 8-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-26, 28-30, 32
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.702
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.761
( 541 ) LadyCaramel
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.908
( 546 )
( 511 ) 42
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.290.983
( 546 )

( 511 ) 6, 17, 19
( 580 ) 2016.03.03.
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( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.014
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.015
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.016
( 546 )
( 511 ) 2, 19
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.017
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.018
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.019
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.020
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.021
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( 546 )
( 511 ) 2, 19
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.030
( 546 )
( 511 ) 16, 37, 39, 41-42, 45
( 580 ) 2016.03.03.
( 450 ) GAZ 08/2016
( 111 ) 1.291.171
( 546 )
( 511 ) 35-39, 41-44
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.202
( 546 )
( 511 ) 2, 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.217
( 541 ) Smile your life
( 511 ) 3, 5, 16, 35
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.259
( 546 )

( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.285
( 541 ) EUROWICK
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.330
( 546 )
( 511 ) 36
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( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.341
( 546 )
( 511 ) 16, 35
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.343
( 546 )

( 511 ) 30, 32-33
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.344
( 546 )

( 511 ) 30, 32-33
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.515
( 541 ) REAL ALLOY
( 511 ) 6, 40
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.516
( 546 )
( 511 ) 6, 40
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.517
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( 546 )

( 511 ) 6, 40
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.614
( 546 )

( 511 ) 35-36, 45
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.624
( 546 )

( 511 ) 25, 36, 44
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.649
( 541 ) EPAPLUS
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.676
( 541 ) DOXATIB
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.682
( 541 ) ZIPP-2-ZIPP
( 511 ) 9, 18, 25
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.683
( 541 ) GLADIATOR
( 511 ) 24
W159

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 11. szám, 2016.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.710
( 541 ) TADILAS
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.711
( 541 ) TADORSYO
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.713
( 541 ) VIAVARDIS
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.714
( 541 ) VIVARLIS
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.769
( 541 ) CECARBON
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.780
( 546 )
( 511 ) 41
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.825
( 546 )

( 511 ) 32
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( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.835
( 541 ) Entwirrkünstler
( 511 ) 8, 21, 26
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.852
( 546 )

( 511 ) 5, 29-30, 32
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.862
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.291.869
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
( 111 ) 1.292.083
( 546 )

( 511 ) 29, 31
( 580 ) 2016.03.10.
( 450 ) GAZ 09/2016
A rovat 74 darab közlést tartalmaz.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 706.913
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 706.914
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 706.934
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 720.168
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 763.950
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 882.895
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.077.982
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.097.529
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.131.351
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.175.528
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.224.245
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.270.482
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.582
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.590
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.743
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.745
( 151 ) 2016.06.03.
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( 111 ) 1.270.746
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.770
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.776
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.788
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.809
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.813
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.816
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.833
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.834
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.865
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.873
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.270.906
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.006
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.070
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.076
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.078
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.083
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.266
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( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.388
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.409
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.419
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.440
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.470
( 151 ) 2016.06.03.
( 111 ) 1.271.515
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.554
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.587
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.774
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.788
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.789
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.798
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.959
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.975
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.271.982
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.145
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.154
( 151 ) 2016.06.01.
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( 111 ) 1.272.174
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.252
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.253
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.254
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.296
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.303
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.304
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.336
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.337
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.346
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.392
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.411
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.529
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.272.547
( 151 ) 2016.06.01.
( 111 ) 1.273.556
( 151 ) 2016.05.26.
A rovat 66 darab közlést tartalmaz.
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