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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 15 02083
( 220 ) 2015.07.31.
( 731 ) Blága Imola, Budapest (HU)
Jónásné Amin Anita, Fót (HU)
Blága Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A KOCKAFÁNK
( 511 ) 25
43

Ruházati cikkek.
Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

( 210 ) M 15 02394
( 220 ) 2015.09.03.
( 731 ) Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)
( 740 ) Lubberger Lehment, Berlin
( 546 )
( 511 ) 6
9

Fém kerékpárzárak; kerékpártároló fémből.
Védőszemüvegek sportoláshoz; Védősisakok sportoláshoz; számítógépek.

11

Kerékpár lámpák.

12

Kerékpárok; kerékpárok részei és kerékpárra szerelhető (amennyiben a 12. osztályban szerepelnek),

különösen kerékpáros táskák, kerékpár abroncsok, gumik, belső gumiabroncstömlők, fékek kerékpárokhoz,
láncok kerékpárokhoz, defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz, kerékpár nyergek, kürt és a harangok
kerékpárokhoz, kerékpárpedálok, kerékpáros gyermekülések, kerékpár-csomagtartók, kerékpár kitámasztók,
stenderek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 15 02401
( 220 ) 2015.09.02.
( 731 ) Dr. Csató Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39
44

Szállítás; áruk csomagolása, utazásszervezés.
Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 02653
( 220 ) 2015.10.01.
( 731 ) BARLOW MEDIA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hellobaby cosmetics
( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és fogkrémek;áloé vera készítmények

kozmetikai célokra, balzsamok nem gyógyászati használatra, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai
készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások,
kozmetikai szerek, körömápolási cikkek, lábizzadás gátló szappanok, lemosószerek kozmetikai használatra,
levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, masszázs gélek
nem gyógyászati célokra, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, napvédő készítmények
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[kozmetikumok], nem gyógyhatású fürdőkészítmények, olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok

kozmetikai használatra, piperecikkek, piperetejek, piperevizek, rózsaolaj, samponok, sminkek, arcfestékek,
sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító termékek, sminktermékek, szájvizek, nem
gyógyászati célra, szappanok, száraz samponok, vatta kozmetikai használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra,
virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai használatra, zsírok
kozmetikai használatra.
5

Gyógyászattal kapcsolatos kozmetikumok, a gyógyhatású kozmetikai szerek, gyógyászati hatású bébiételek

és étrend kiegészítők; bébiételek, bedörzsölőszerek, egészségügyi kendők, fertőtlenítő készítmények,
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő vatta, fogzást elősegítő készítmények, fürdősók, napfény okozta leégés elleni
kenőcsök, sebtapaszok, tengervíz gyógyfürdőhöz, vitaminkészítmények.
21

Eszközök, edények és tartályok kozmetikai célra, a fésűk és szivacsok és a kefék (az ecsetek kivételével);

bébifürdőkádak, hordozható, bontófésűk, fésűk, fésűk (elektromos), ivóedények, ivópoharak, kenőecsetek,
kozmetikai eszközök, kozmetikai spatulák, körömkefék, mosdószivacsok, parfümpermetezők,
illatszerpermetezők, piperetáskák, neszesszerek, púderdobozok, púderpamacsok, sminkszivacsok,
szappanadagolók, szappandobozok, szappantartók, szemöldökkefék, tisztítópárnák, tisztítórongyok,
toaletteszközök.
( 210 ) M 15 03073
( 220 ) 2015.11.11.
( 731 ) COP RENDSZERTECHNIKA Kft., Pomáz (HU)
( 541 ) REZSIFELEJTŐ
( 511 ) 9

Napelemek; inverterek, áramirányítók(elektromosság).

11

Hőszivattyúk; hőcserélők, nem géprészek; hővisszanyerő berendezések; hőtárolók.

35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása.
42

Építészerti szolgáltatások; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban; energiatakarékossági tanácsadás.
( 210 ) M 15 03085
( 220 ) 2015.11.12.
( 731 ) Békéscsabai Médiacentrum Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); televíziós műsorok reklámozása és promóciója.
41

Televíziós műsorok gyártása, sugárzása.

42

Televíziós műsorokhoz és audiovizuális tartalmakhoz kapcsolódó weboldalak üzemeltetése.

( 210 ) M 15 03182
( 220 ) 2015.11.19.
( 731 ) YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

Ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem üzemanyagnak]; nem ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem
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üzemanyagnak]; üzemanyagok; viaszok [nyersanyagok]; szilárd kenőanyagok; nyers olaj vagy finomított olaj;

ipari olaj; motor olaj; kenőanyagok; olajok belső égésű motorokhoz; dízel üzemanyagok; könnyű olajok; benzin;
gyúlékony olajok; gáz üzemanyagok.
11

Légkondicionáló berendezések; gáz hőszivattyús légkondicionáló rendszerek; kazánok; hűtőkészülékek és

berendezések; hűtő tartályok; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmány szárító berendezések;
hőcserélők; világító tornyok.
16

Karton- vagy papírdobozok; csomagolópapírok; táskák (borítékok, zacskók) papírból vagy műanyagból

csomagoláshoz; műanyag fólia csomagoláshoz; nyomtatott anyagok; könyvecskék brosúrák.
18

Táskák; övtáskák; hátizsákok; horgász táskák.

25

Dzsekik; vízhatlan dzsekik; horgász dzsekik; dzsekik horgászáshoz; párkák; anorákok; kabátok; tollkabátok;

mellények; mellények horgászáshoz; pulóverek; ingek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; vízállók; vízhatlan
párka dzsekinadrágok; gyakorlóruhák; női overallok; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; munkaruhák
horgászoknak; leggingek; hosszú horgász gumicsizmák; ingek; fülvédők; kötények; nyakmelegítők;
karmelegítők; napellenző kalapok; sapkák; kötött sapkák; kalapok; munka sisakok; csizmák; esőcipők;
edzőcipők; cipők csónakozáshoz; munkás csizmák; gumicsizmák; csizmák horgászáshoz (vízhatlan).
37

Fűtőberendezés beszerelés, javítás és karbantartás; légkondicionáló berendezések beszerelése, javítása és

karbantartása; légkondicionáló berendezések bérbeadása; repülőgép karbantartás és javítás; építkezési gépek és
berendezések kölcsönzése; exkavátorok kölcsönzése; építkezési gépek javítása és karbantartása; traktor
karbantartás; gépkocsi karbantartás és javítás; jármű benzinkutak; vízi jármű karbantartás és javítás; áramfejlesztő
generátorok karbantartása és javítása; mezőgazdasági gépek és berendezések karbantartása és javítása;
telekommunikációs gépek és berendezések javítása és karbantartása; horgász gépek és eszközök javítása és
karbantartása; fűnyírók javítása és karbantartása; hófúvók és hószórók javítása és karbantartása.
( 210 ) M 15 03504
( 220 ) 2015.11.24.
( 731 ) FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.
Sütemények; kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé áruk, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, aprósütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkrémek,
szorbetek, jeges édességek, jeges torták, fagylaltok és jégkrémek, jeges desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,
kukoricapehely, gabonaszeletek, édességszeletek; kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.
( 210 ) M 15 03557
( 220 ) 2015.11.30.
( 731 ) Fatimex Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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
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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).
( 210 ) M 15 03572
( 220 ) 2015.11.30.
( 731 ) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 100%, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budaörs
( 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).
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).
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 03573
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); gyümölcsök, gombák,

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.
( 210 ) M 15 03574
( 220 ) 2015.11.30.
( 731 ) Lauritzen InStore Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Balázs, Gulyás Balázs 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;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03584
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Plaza Fitness Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Halmos András, Eger
( 546 )

( 511 ) 41

Sportlétesítmények üzemeltetése.

( 210 ) M 15 03617
( 220 ) 2015.12.03.
( 731 ) Hagyományok Háza, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Gyertyák; asztali gyertyák; templomi gyertyák; viaszgyertyák; gyertyabelek; gyertyák és gyertyakanócok

világításra; különleges alkalmakra készült gyertyák; gyertya tartozékok, kiegészítők.
6

Művészeti tárgyak fémből; kovácsmunkák, ezen belül hagyományos megmunkálású kovács- és

lakatosmunkák; fémből készült kapuk; kerítések fémből.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

11

Kályhák; sütők; kemencék.

12

Járművek, kerekek, kerékabroncsok, szekerek, talicskák, taligák, kétkerekű kocsik, kézikocsik.

14

Ékszerek, dísztárgyak, bizsuk vagy ékszerek személyes használatra.

15

Hangszerek.

18

Táskák, kézitáskák, bőrszíjak, bőrhevederek, bőrhámok, bőrruházat, bőr táskák, bőr pénztárcák, bőr

erszények, ostorok, hámok, nyergek, lószerszámok, gyeplők, kantárszárak, lószerszám-szíjak, kikészített bőrök,
kulcstartók bőrből, korbácsok, hordozótokok, táskák.
19

Síremlékek nem fémből; emlékművek nem fémből; zsindelyek, épületdíszek nem fémből; kapuk nem

fémből; kerítések nem fémből; tetőcserepek, kovakő.
20

Bútorok, ezen belül hagyományos megmunkálású festett, faragott bútorok, tükrök, keretek; faragott

használati és dísztárgyak fából, szaruból, csontból, tojáshéjból, fonott és szőtt használati és dísztárgyak nádból,
gyékényből, fűzfavesszőből, csuhéból, szalmából, sásból, fából készült szobrok, hordók.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; üveg-, porcelán- és

fajanszáruk, asztali késtartók.
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Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, zsákok, halászhálók.

24

Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, népviseletek.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, rátétes hímzések; textil

rátétek, gombostűk és tűk.
27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, nem textil falikárpitok.

28

Játékok, játékszerek; karácsonyfadíszek; babák, játékbabák, ajándéktárgyak, vásártéri és játszótéri

berendezések, felszerelések, játszótéri eszközök.
30

Mézeskalács.

37

Építkezés; tetők építése, tetőfedő munkák.

40

Kovácsolás, rézművesség, bőrcserzés, bőrmegmunkálás, bőrök kikészítése, szűcsmunkák, hímes tojás

készítése hagyományos technikákkal.
( 210 ) M 15 03632
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) Ercsényi Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )

( 511 ) 32
41

Belgiumból származó sörök.
Belga sörökkel kapcsolatos kulturális rendezvények szervezése; belga sörökkel kapcsolatos fesztiválok

szervezése és lebonyolítása; belga sörökkel kapcsolatos rendezvények szervezése.
43

Belgiumból származó sörökkel kapcsolatos bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

főzőberendezések bérlete; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;
rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 03666
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
9

Tüzelőanyagok, üzemanyagok, villamos energia, különösen energetikai hőtermelés céljára.
Tudományos célra szolgáló, hőtechnikai mérő-, jelző-, ellenőrző(felügyeleti) berendezések és felszerelések,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek hőmennyiségi és energetikaimérési adatokhoz, és az
ezekhez kapcsolódó számítógépes szoftverek.
11

Fűtő-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, (klíma-) berendezések.

41

Nevelés és szakmai képzés a tudatos energiafelhasználás, az ökológia szempontjait figyelem előtt tartó

energiagazdálkodás területén.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, távhőszolgáltatással kapcsolatos tervezői, kutatói tevékenység; ipari

42

elemző és kutató szolgáltatások; energetikai auditálás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés, fejlesztés.
( 210 ) M 15 03669
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Humbák Művek Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03673
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIZON
( 511 ) 5

Rovarirtó szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó

szerek (herbicidek); rovarirtó szerek; inszekticidek.
( 210 ) M 15 03677
( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Gera-Király Anita, Dunaharaszti (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikumok, szépségápolási készítmények.

35

Kozmetikumok kis- és nagykereskedelme.

44

Kozmetika, szépségápolás, testápolás, fodrászat, manikűr, pedikűr, műköröm, műszempilla.

( 210 ) M 15 03681
( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Brains Studio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Online aukciós rendszer és digitális piactér.

( 210 ) M 15 03683
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( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

karbantartása számítógépes adatbázisokban, hirdetési hely kölcsönzése, honlap-forgalom optimalizálása,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay Per Click (PPC) hirdetés,
reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek előállítása,
reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés, televíziós reklámozás, tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból.
38

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

levelezés, e-mail, hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgető szobák biztosítása,
mobiltelefonos kommunikáció, rádióadás, rádiós kommunikáció.
41

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

[filmek] , fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, fotóriportok készítése, könyvkiadás, on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízió
programok készítése, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai], szórakoztatás, szórakoz(tat]ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú], szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra, videofilmezés.
( 210 ) M 15 03684
( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Imre, 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 03695
( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Csura Norbert, Tornyospálca (HU)
( 740 ) Dr. Sipos István, Kisvárda
( 546 )
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Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

( 210 ) M 15 03700
( 220 ) 2015.12.08.
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Veér Ádám György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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); energia (villamos-); éghető gáz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése
harmadik fél számára.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása
mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.
( 210 ) M 15 03701
( 220 ) 2015.12.08.
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Veér Ádám György, Budapest
( 541 ) E2 Hungary
( 511 ) 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); energia (villamos-); éghető gáz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése
harmadik fél számára.
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); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása
mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.
( 210 ) M 15 03784
( 220 ) 2015.12.17.
( 731 ) Barrak Ramez, Szeged (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.
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( 210 ) M 15 03786
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) Wanderer Zsolt 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 34

Elektromos cigarettában használható folyékony nikotinoldatok; elektromos cigarettában használható

aromák, az illóolajok kivételével.
( 210 ) M 15 03787
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Molnár-Bíró György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 03791
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Lele József, Szeged
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 15 03792
( 220 ) 2015.12.15.
( 731 ) Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Lele József, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 15 03794
( 220 ) 2015.12.15.
( 731 ) Hello Body Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Téti István, Üröm
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( 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.
( 210 ) M 15 03807
( 220 ) 2015.12.18.
( 731 ) Váci Corner Offices Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek;szabadtéri hirdetés.
36

Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák, ingatlanok bérlete.

37

Bútorok karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;építés; épületek tisztítása; felvonók
felszerelése, javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és
javítása.
( 210 ) M 15 03814
( 220 ) 2015.12.20.
( 731 ) Cleartex Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) ALUTREND
( 511 ) 27

Lábtörlők, alusínes lábtörlők, kefés alusínes lábtörlők, bordás gumis alusínes lábtörlők, textiles alusínes

lábtörlők, logós alusínes lábtörlők; szőnyegek, gyékények, linóleumok és más padlóburkoló termékek; tapéták
(szövetből készültek kivételével).
35

Reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; szabadtéri hirdetés.

37

Lábtörlők telepítése, karbantartása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás; fertőtlenítés.

( 210 ) M 15 03815
( 220 ) 2015.12.21.
( 731 ) Havas Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
18

Bőrruházat; bőrök és műbőrök.

24

Textíliák, textil garnitúra.

25

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

( 210 ) M 15 03868
( 220 ) 2015.12.30.
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( 731 ) Accorde Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Farkas Yvette 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)elemzések, gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése,
publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás) befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás, pénzügyi
szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés, biztosítási
szolgáltatások - beleértve mindezen szolgáltatások és azok közvetítése interneten, egyéb elektronikus
rendszereken keresztül történő nyújtása is.
38

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

biztosítása, fórumok biztosítása, mobilkommunikáció, internetes kapcsolattartás, távkonferencia.
41

Nevelés; szakmai képzés - pénzügyi, befektetési, alapkezelési és biztosítási szolgáltatások tekintetében,

beleértve a távközlési és internetes elérhetőségeken keresztül történő nyújtását is.
( 210 ) M 16 00009
( 220 ) 2016.01.05.
( 731 ) Schäfer Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váradi Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00012
( 220 ) 2016.01.04.
( 731 ) Bagó Béla 100%, Mohács (HU)
( 541 ) Mohácsi Busóvér
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 16 00015
( 220 ) 2016.01.04.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) PROGRAM F
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00016
( 220 ) 2016.01.04.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) PERHYDRAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00017
( 220 ) 2016.01.04.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) OTIMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00018
( 220 ) 2016.01.04.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOGENT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00019
( 220 ) 2016.01.05.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont MAGYAR
( 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.

( 210 ) M 16 00020
( 220 ) 2016.01.05.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont ETALON
( 511 ) 5
10

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.
Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.
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Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00023
( 220 ) 2016.01.06.
( 731 ) GREMON SYSTEM Zrt., Balástya (HU)
( 740 ) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRUTINA
( 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).
9

Adatbázisok; adathordozók; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; adatfeldolgozó programok; mobil

adatgyűjtők; adatfeldolgozó berendezések; adattároló eszközök; elektronikusan rögzített adatok; adatkijelző
terminálok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adatkezelésre használt számítógépek; adatfeldolgozó berendezések
és tartozékaik (elektromos és mechanikus); érzékelők és detektorok; elektromos érzékelők, szenzorok; levegő
hőmérséklet érzékelők, szenzorok, nedvességérzékelő szenzorok; súlymérő szenzorok; mérőeszközök,
mérőműszerek; mérőszenzorok; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozó készülékek; rögzített
tartalmak; adagolandó mennyiségeket mérő folyadékadagoló eszközök; súlymérő berendezések; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; számítógépes programok, szoftverek,
szoftveralkalmazások; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;
számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; kül- és beltéri
kijelző rendszerek; csengők (riasztóberendezések); detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrző-berendezések,
elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; érintkezők (elektromos); felügyeleti műszerek,
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek; modemek; relék, elektromos; riasztók; készülékházak mérőberendezésekhez.
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).
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 betűrendszerinti
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 00024
( 220 ) 2016.01.06.
( 731 ) GREMON SYSTEM Zrt., Balástya (HU)
( 740 ) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GREMON
( 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).
9

Adatbázisok; adathordozók; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; adatfeldolgozó programok; mobil

adatgyűjtők; adatfeldolgozó berendezések; adattároló eszközök; elektronikusan rögzített adatok; adatkijelző
terminálok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adatkezelésre használt számítógépek; adatfeldolgozó berendezések
és tartozékaik (elektromos és mechanikus); érzékelők és detektorok; elektromos érzékelők, szenzorok; levegő
hőmérséklet érzékelők, szenzorok, nedvességérzékelő szenzorok; súlymérő szenzorok; mérőeszközök,
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mérőműszerek; mérőszenzorok; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozó készülékek; rögzített

tartalmak; adagolandó mennyiségeket mérő folyadékadagoló eszközök; súlymérő berendezések; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; számítógépes programok, szoftverek,
szoftveralkalmazások; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;
számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; kül- és beltéri
kijelző rendszerek; csengők (riasztóberendezések); detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrző-berendezések,
elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; érintkezők (elektromos); felügyeleti műszerek,
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek; modemek; relék, elektromos; riasztók; készülékházak mérőberendezésekhez; időmérő
berendezések (órák és karórák kivételével).
31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers gabonamagvak; maláta és

feldolgozatlan gabonafélék; magvak [vetőmagvak]; vetőmagok kertészeti célra; szemes gabona; élő állatok,
szervezetek tenyésztéshez; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; magok,
hagymák, csírák növénytermesztéshez; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; természetes gyep;
virágok; magok, hagymák, csírák növénytermesztéshez; fák és erdészeti termékek; növényi maradványok
(nyersanyag).
42

Információtechnológiai [it] szolgáltatások, nevezetesen szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és
felszerelések, eszközök bérbeadása; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs
szolgáltatások; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási
szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás;
adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; automatikus adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus rendszerek
tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki
kutatás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; otthonfelügyeleti szolgáltatások [felmérés];
tudományos felmérések végzése; természettudományi szolgáltatások; kertészeti vegyi anyagok
biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészettel kapcsolatos biotechnológiai kutatás;
kertészettel, kertműveléssei kapcsolatos kutatás; tudományos elemzés; vegyszerekkel kapcsolatos tudományos
információk szolgáltatása; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.
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 00025
( 220 ) 2016.01.06.
( 731 ) Samkwang Glass Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Tartályok, dobozok élelmiszerekhez; chanhap-ok, nevezetesen koreai több szintes dobozok áruk tárolására

és szállítására; csajkák, evőcsészék; tartályok, dobozok kimcsihez; asztali ecet- és olajtartók nem nemesfémből;
itatóvályúk; hőszigetelt palackok hideg vízhez; fűszertartók.
( 210 ) M 16 00028
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Zhang Junfeng, Budapest (HU)
( 740 ) Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 24

Ágyneműk; törölközők.

( 210 ) M 16 00029
( 220 ) 2016.01.06.
( 731 ) Schläfer Norbert, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 11
35

LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák.
LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák kiskereskedelme,

webáruházas internetes kereskedelme.
37

LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák szervizelése, szerelése,

javítása.
( 210 ) M 16 00037
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Harsányi Zsolt, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ébresztőórák, ékszerek, elektromos órák, időmérő eszközök, karórák, kronográfok (órák), óradobozok,

óratokok, órák, órák (faliórák), óraszerkezetek, óraművek, óraszíjak, óratokok, stopper órák.
( 210 ) M 16 00038
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, Győr (HU)
( 740 ) Csütörtöki Tamás, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00039
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Fazekas Norbert 100%, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

( 511 ) 35

Adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatgyűjtés adatgyűjtési szolgáltatások; számítógépes

adatbázisban levő adatok összehasonlítása; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;
adatok összeállítása [mások számára]; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; üzleti adatok gyűjtése;
adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallások elkészítése és
konzultációs szolgáltatások; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; fénymásolás; fénymásolási szolgáltatások;
iratmásolás [fénymásolási szolgáltatások]; szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; reklámhely biztosítása
elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos
információ gyűjtése; reklámozási információk biztosítása; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása;
információ adatbankokban történő összegyűjtése és rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba
gyűjtése; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; információkérések kezelésével kapcsolatos
irodai szolgáltatások; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; információk
gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi
információk összeállítása; kereskedelmi információk gyűjtése; számítógépesített üzleti információfeldolgozási
szolgáltatások; üzleti információ összeállítása; üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikai információk
kidolgozása, szerkesztése; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing
tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; szakmai önéletrajz írása mások számára; szakmai vállalkozások
üzletvitelével kapcsolatos értékelések; számítógépesített szövegszerkesztés.
36

Pénzügyekhez kapcsolódó szakmai konzultációs szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; ingatlanokkal

kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása; visszatérítések pénzügyi
kezelése harmadik felek számára.
38

Számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő információhoz való

hozzáférés biztosítása; adathálózatok révén történő információkhoz való hozzáférés biztosítása.
( 210 ) M 16 00041
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Prépost
( 511 ) 32

Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

( 210 ) M 16 00042
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) Mitra-Pont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) BUTTERINE
( 511 ) 5

Gyógyszerek; gyógyászati készítmények; étrend kiegészítők; tápszerek gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati
használatra; élelmi rostok; hashajtók; zsírok gyógyászati használatra.
29

Tejtermékek; margarinok.

( 210 ) M 16 00043
( 220 ) 2016.01.07.
( 731 ) Dr. Spisák Andrea, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Könyvek, kozmetikai cikkek, élelmiszerek, alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, édességek,

sütemények, ruházati termékek, ékszerek, CD-k, DVD-k forgalmazása, ezzel kapcsolatos reklámtevékenység.
36

Jótékonysági szolgáltatások, jótékonysági gyűjtések.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00049
( 220 ) 2016.01.08.
( 731 ) MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
4

Olaj, olajszármazékok (üzemanyagok).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00088
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Királyné Bagi Judit, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Hántolt napraforgó, mogyoró, pisztácia, kesudió, mandula, kukorica, ízesített tésztabundában (vagy olajban

sült, ízesített tésztabundában).
31

Feldolgozott diók, kesumagok, pisztácia magok, mandulák, földi mogyorók és magok.

( 210 ) M 16 00140
( 220 ) 2016.01.19.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Artis
( 511 ) 1

Mikroorganizmus kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
5

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

(herbicidek).
( 210 ) M 16 00141
( 220 ) 2016.01.19.
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( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) T34
( 511 ) 1

Mikroorganizmus kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
5

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

(herbicidek).
( 210 ) M 16 00145
( 220 ) 2016.01.19.
( 731 ) Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 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).
( 210 ) M 16 00147
( 220 ) 2016.01.19.
( 731 ) Graymix Hungária Kft., Dunaharaszti (HU)
( 541 ) GRAYBULL
( 511 ) 35

Autóalkatrészek, autó felszerelések, autó akkumulátorok forgalmazása és kereskedelme.

( 210 ) M 16 00148
( 220 ) 2016.01.19.
( 731 ) Kolláth József, Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Futball mezek; sportruhák és mezek; futball mez replikák, másolatok, futballcipők, stoplik futballcipőkhöz.

28

Sportcikkek és felszerelések, futball felszerelések, futball-labdák, sípcsontvédök, futballkapu.

41

Múzeumi szolgáltatás; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; szemináriumok rendezése és

vezetése; labdarúgással kapcsolatos filmek gyártása, vágása, forgatása, bemutatása.
( 210 ) M 16 00150
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.
35

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

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,
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reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,
reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.
43

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

étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
( 210 ) M 16 00153
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) NATURA SIBERICA Ltd, Moscow (RU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Dörzsölő szerek; ámbra [parfüm]; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; antisztatikus termékek

háztartási használatra; levegőillatosító készítmények; sütemény ízesítők [illóolajak]; ízesítőszerek [ízesítők]
italokhoz [illóolajok]; aromák [illóolajok]; lehelet frissítő spray; dobozos sűrített levegő tisztítási és portalanítási
célokra; nem gyógyhatású balzsamok; szájfények; polírozó kövek; csiszolópapírok; smirgli; polírpapír;
petróleumzselé kozmetikai célokra; cipőviaszok; cipőfényezők; viaszok susztereknek; vatta kozmetikai célokra;
ruhaillatosító zacskók, tasakok; szárítószerek mosogatógépekbe; ragasztószerek kozmetikai használatra;
illatosított vizek; javelle-víz; levendulavíz; kölnivíz; mosó viasz; parkettviasz; csúszásgátló viasz padlókhoz;
szőrtelenítő gyanta; bajuszviaszok; krémek bőrökhöz; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; cipészviasz;
fényesítő viasz; szabóviasz; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; heliotropin; fogfehérítő zselék;
gerániol; sminkek; dezodorok háziállatoknak; dezodorok emberek vagy háziállatok részére; szőrtelenítő
készítmények; illatosított fa; parfümök; nem csúszós folyadékok padlóra; szélvédőtisztító folyadékok; zsírok
kozmetikai célokra; vulkáni hamu tisztításhoz; illatszerek; dekormatricák kozmetikai használatra; ionon
[illatszergyártás]; timsók [vérzéscsillapítók]; polírozó kövek; szemöldök ceruzák; kozmetikai ceruzák;
szilícium-karbid [csiszolószer]; fém-karbidok [csiszolószerek]; timsók [vérzéscsillapítók]; tripoli kő polírozáshoz;
műszempillák, ragasztók műszempillák rögzítéséhez; ragasztószerek póthajakhoz; szappanfa kéreg mosáshoz;
csiszoló korund; szakáll festékek; színezékek pipere használatra; kozmetikai festékek; keményítők mosáshoz;
mosodai fényezőszer; cipőkrém; fényezőkrém; kozmetikai krémek; bőrfehérítőkrémek; polírvörös; füstölők;
hajlakkok; körömlakkok; hajszeszek; folyadékok kozmetikai célokra; borotválkozás utáni arcszeszek; szépség
maszkok; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok tisztítási célokra; olajok kozmetikai használatra; olajok
egészségügyi célra; illóolajok; cédrusfa illóolajok; illóolajok citromból; illóolajok citrusokból; bergamott illóolaj;
gaultheria illóolaj; jázmin olaj; levendula olaj; mandula olaj; rózsa olaj; terpentinolaj zsírtalanításra; iszapolt kréta
[mészfesték]; kréta tisztításra; mandulatej kozmetikai használatra; tisztító tejek kozmetikai használatra; pézsma
(illatszer); szappan; fertőtlenítő szappan; dezodoráló szappan; borotválkozó szappan; textíliák színének
élénkítésére szolgáló szappanok; mosdószappanok; gyógyszertartalmú szappanok; izzadsággátló szappanok,
szappanok láb izzadás ellen; mandula szappan; menta illatszerekhez; kozmetikai készletek; csiszolókő;
körömdíszítő matricák; műkörmök; kölnivizek; virág parfüm alapok; vattapálcikák kozmetikai célokra; füstölők
[pálcikák]; borotvaszíj paszták; fogkrémek; habkövek; rúzstokok; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra;
leheletfrissítő lapocskák; csiszolóvászon; üvegvászon; rúzsok; kenőcsök kozmetikai célokra; borotválkozó
készítmények; kozmetikai készítmények fürdéshez; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; piperecikkek;
hajhullámosító készítmények; mosodai áztatószerek; dörzsölőszerek; hüvelyöblítő készítmények személyes
higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; simítószerek [keményítés]; színeltávolító készítmények;
bőrfehérítő készítmények; polírozó készítmények; fogprotézis polírozó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati
célra; kozmetikai készítmények fogyáshoz; keményítő glazúr, máz mosáshoz; felújító készítmények; öblítők
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textilekhez és mosáshoz; mosodai fehérítők; vegytisztító készítmények; festékeltávolító termékek; lakklemosó

készítmények; sminklemosó készítmények; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; lakkeltávolító termékek,
lakklemosók; rozsda eltávolító készítmények; körömápoló készítmények; tisztító készítmények; fogprotézis
tisztító készítmények; tapéta tisztító készítmények; lefolyótisztító készítmények; készítmények mosáshoz; aloe
vera készítmények kozmetikai célokra; napszűrő készítmények; színélénkítő vegyszerek háztartási használatra
[mosás]; fényesítő szerek, fényező szerek; smink púder; gyémántpor [csiszolószer]; folttisztító szerek; súroló
oldatok; műszempillák; kozmetikai folyadékokkal átitatott törlőkendők; szafrol; kékítő mosáshoz; terpentin,
zsírtalanításhoz; potpurrik; fehérítő szóda; mosószóda, tisztításhoz; fürdősók, nem gyógyászati célra; fehérítő sók;
füstölő készítmények [illatszerek]; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; szalmiákszesz (ammónia)
(mosószer); összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; szemöldök kozmetikumok; smink
készítmények; napbarnító készítmények (kozmetikumok); hajfestékek; neutralizálók tartóshullámhoz
[dauerhez];levél fényesítő készítmények; kozmetikai készítmények szempillákhoz; kozmetikai készítmények
bőrápoláshoz; kozmetikumok; kozmetikumok állatok részére; szempilla spirál; tisztítószerek nem gyógyászati
alkalmazásra és nem gyártási műveletek során történő használatra; nem gyártás során használatos zsírtalanító
szerek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; izzadásgátlók (piperecikkek); hintőpor, pipere
célokra; terpének [esszencia olajok]; csiszolóvásznak; mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz; henna
[kozmetikai festék]; samponok; samponok háziállatok részére; száraz samponok; dörzspapír; nátronlúg,
mosószóda; virágkivonatok [illatszerek]; éterikus esszenciák; csillagánizs esszencia; menta esszencia (illóolaj).
( 210 ) M 16 00160
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 541 ) Publimont: Mindenhol szem előtt!
( 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).
( 210 ) M 16 00161
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, 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).
( 210 ) M 16 00169
( 220 ) 2016.01.20.
( 731 ) Sztilkovics Szávó, Pilisszentiván (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi üzletek és szolgáltatások közvetítése, internetes kereskedelem, élelmiszer-étel forgalmazók és

vevők párosítása, marketing tevékenység.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 16 00197
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Elete Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00225
( 220 ) 2016.01.27.
( 731 ) Békési Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Zöldség, gyümölcs, déli gyümölcs.

( 210 ) M 16 00227
( 220 ) 2016.01.28.
( 731 ) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
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( 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).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00269
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Kenton Oliver Smith, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 210 ) M 16 00271
( 220 ) 2016.02.02.
( 731 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Zene-tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai, és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k
(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, televíziós műsorhoz, élő
műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó adatfeldolgozó berendezések és
készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt)
lemezek; diapozitívok; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; díszítő mágnesek;
DVD-lejátszók; egér-alátétek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
közlemények [letölthető]; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; exponált filmek;
fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényemittáló diódák
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[LED-ek]; fényképezőgépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; filmkamerák; filmvágó készülékek;

hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok;
hangszóródobozok; hangszórók, hangos bemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hologramok;
homokórák; hordozható médialejátszók; hullámhosszmérők; időregisztráló készülékek; interfészek [informatika];
iránytűk; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; kazetta lejátszók; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt
lemezek [audio-video]; laptop táskák; laptop tokok; lemezjátszók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágnesek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb
szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;
memóriakártyák videójáték-gépekhez; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mobiltelefonok; mozifilmek,
exponált; napszemüvegek; okostelefonok; oktatási készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb
szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai adathordozók; pendrájvok [USB]; rajzfilmek;
sétálómagnók; számítógépes játékszoftver; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; televíziós műsorhoz,
élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógép programok
[letölthető]; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó számítógépprogramok, rögzített; szavazógépek; szemüvegtokok; szíjak mobiltelefonokhoz; televíziós
műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek,
rögzített; Tv-súgógépek; vevőkészülékek (audio-, video-); video játékkazetták; videokamerák; videokazetták;
videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videoszalagok; telefontartók; telefontokok.
15

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru;) díszhegedű; dísz

hangszerek; ajándékhangszerek; játékhangszerek.
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); tollak; daloskönyvek;
kézikönyvek.
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); bőröndök; névjegytartók;
kártyatartók; pénztárcák.
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); kulacsok; üvegek; bögrék; poharak; egyén
ital- és ételtartók.
25

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

baseball sapkák; ellenzős sapkák.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); társasjátékok, játékszerek.
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); 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
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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; televíziós
műsor- illetve műsorformátum-készítés és fejlesztés; szórakoztató- és dokumentum és játékfilmek készítése;
szórakoztató-, dokumentum- és játéksorozatok készítése, gyártása, sugárzása, licenszbeadása.
( 210 ) M 16 00281
( 220 ) 2016.02.02.
( 731 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Életre keltjük a betont
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; beton, cement, műkő; nem fém építőelemek, szerkezeti elemek; nem fém

burkolatok, csempék, járólapok, parkettek; nem fém nyílászárók; nem fémből készült hordozható szerkezetek,
épületpanelek, épületek.
35

Építőanyag kis- és nagykereskedelem.

( 210 ) M 16 00298
( 220 ) 2016.02.04.
( 731 ) Turner Broadcasting System Europe Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Marketing kampányokhoz kapcsolódó promóciós szolgáltatások közfigyelem felhívására, a zaklatás, a

számítógépes zaklatás és az ahhoz kapcsolódó negatív viselkedés negatív hatására, valamint a zaklatás és a
számítógépes zaklatás megelőzésére vonatkozó figyelemfelhívás és azok megértetése; mások jótékonysági
tevékenységeihez kapcsolódó reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások olyan jótékonysági
szervezetek és egyéb szervezetek érdekeltségeihez kapcsolódóan, amelyek felhívják a figyelmet a zaklatás és a
számítógépes zaklatás negatív hatásaira.
( 210 ) M 16 00322
( 220 ) 2016.02.05.
( 731 ) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gasztroélmények Éve
( 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).
( 210 ) M 16 00328
( 220 ) 2016.02.08.
( 731 ) Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kristófné Gondi Eszter, Budapest
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( 541 ) CHOW PAW
( 511 ) 31

Állateledel.

( 210 ) M 16 00329
( 220 ) 2016.02.08.
( 731 ) Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kristófné Gondi Eszter, Budapest
( 541 ) MIAOW PAW
( 511 ) 31

Állateledel.

( 210 ) M 16 00342
( 220 ) 2016.02.08.
( 731 ) Borbély Roland, Tiszaújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, borok.

35

Alkoholtartalmú borok, italok forgalmazása.

43

Szállásadás, vendéglátás.

( 210 ) M 16 00347
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) NEURO MEDICAL CENTER Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
35

Táplálék-kiegészítő, diétás élelmiszer.
Taplálék kiegészítők, diétás élelmiszerek, gyógyszerek forgalmazása.

( 210 ) M 16 00360
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 26
35

Felsőruházat, kerékpáros öltözetek, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.
Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 16 00391
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( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) PrimusNet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kató Csaba, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez;

bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; fűtőbojlerek/-kazánok; ipari kazánok; kazánégők; kazánok, bojlerek;
kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; kazánok, bojlerek
központi fűtési rendszerekhez; kazánok központi fűtésekhez; kazánok központi fűtéshez; központi fűtési
berendezések részét képező kazánok, bojlerek.
( 210 ) M 16 00414
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) GOLDOK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
35

Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

42

Ékszertervezés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 16 00415
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) GOLDOK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
35

Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

42

Ékszertervezés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 16 00441
( 220 ) 2016.02.12.
( 731 ) Pőcze Péter, Nagyigmánd (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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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).
37

Fűtési- hőszigetelési egyedi megoldások kiépítése és karbantartása, javítása.

42

Fűtési- hőszigetelési megoldások egyedi műszaki tervezése, hőkamerás mérések.

( 210 ) M 16 00442
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Csomagolópapírok; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak; fényképek; matricák,

képek; fényképek; poszterek; újságok; kézikönyvek.
35

Mezőgazdasági,kertészeti erdészeti termékek, élő növények és virágok kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók; termék bemutatók és kiállítások szervezése;
üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési
tanácsadások, konzultációk és információk; franchise rendszerek üzemeltetése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzések; oktatások; sport és kulturális tevékenységek.

42

Mezőgazdasági, kertészeti növények és virágok témákban kutató és fejlesztő tevékenységek; szoftver

tervezés és fejlesztések.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00445
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Csomagolópapírok; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak; fényképek; matricák,

képek; fényképek; poszterek; újságok; kézikönyvek.
35

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, élő növények és virágok; kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók; termék bemutatók és kiállítások szervezése;
üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési
tanácsadások, konzultációk és információk; franchise rendszerek üzemeltetése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzések; oktatások; sport és kulturális tevékenységek.

42

Mezőgazdasági, kertészeti növények és virágok témákban kutató és fejlesztő tevékenységek; szoftver

tervezés és fejlesztések.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00468
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) "KLEO-AMERICAN NAILS" Szépségápolási Vegyiáru Nagy- és Kiskereskedelmi Kft., Pécs (HU)
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( 740 ) Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

( 546 )
( 511 ) 3

Körömápolási cikkek; körömlakkok.

41

Oktatás.

44

Szépségszalonok.

( 210 ) M 16 00531
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Nabuv Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 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).
40

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00532
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) PROMEDTRON Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00535
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Papp Csaba, Csongrád (HU)
( 740 ) dr. Lázár Márk, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 7

Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz.

( 210 ) M 16 00536
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Serpentarius Software Kft., Piliscsaba (HU)
( 740 ) dr. Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 16 00540
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Dr. Gábor Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Új Egyenlőség
( 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).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) és online hírportál

üzemeltetése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) és politikai párttevékenység.
( 210 ) M 16 00547
( 220 ) 2016.02.21.
( 731 ) Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (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 00550
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Enterprise Communications Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
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 00551
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Immofinanz Ag, Bécs (AT)
( 740 ) Dr. Mester Katalin, Budapest
( 541 ) Jönni. Venni. Menni.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) mindezek az ingatlanok, bevásárlóközpontok és
kiskereskedelmi parkok fejlesztésének és kezelésének területén és az egyes kiskereskedelmi boltok, a közösség
számára nyújtott internetes kiskereskedelmi szolgáltatások, teleshopping és otthontól történő vásárlási
szolgáltatások kivételével.
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).
( 210 ) M 16 00553
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Dumaszínház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00554
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) 3MG Design Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

35

A 25. és 28. osztályokban felsorolt termékekkel kapcsolatos reklámozás, on-line kis és nagykereskedelem,

webshopban való értékesítés.
( 210 ) M 16 00560
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Hajdúhadház Város Önkormányzata, Hajdúhadház (HU)
( 740 ) dr. Jancsár György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Árubemutatás, áruminták terjesztése, marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
Élő előadások bemutatása, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, sportversenyek rendezése, színházi produkció, zenei produkciók.
( 210 ) M 16 00561
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

32

Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

35

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

tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00563
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) Füstli Snacki
( 511 ) 29
30

Hústermékek; felvágottak, virsli.
Szendvicsek.

( 210 ) M 16 00564
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Snacki
( 511 ) 29
30

Hústermékek; felvágottak, virsli.
Szendvicsek.

( 210 ) M 16 00565
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Baranyi Márk, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatokból készült termékek, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, táskák, sporttáskák,

erszények, pénztárcák; esernyők és napernyők.
25

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

35

Reklámozás, árubemutatás, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek és ruházati kiegészítő
termékek kis- és nagy kereskedelme.
( 210 ) M 16 00566
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Telefontos Mobil Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kéri - dr. Hazai 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).
38

Távközlési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

( 210 ) M 16 00571
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) RFC Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác
( 546 )

( 511 ) 41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); sportlétesítmények üzemeltetése;

személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).
( 210 ) M 16 00592
( 220 ) 2016.02.23.
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( 731 ) Pharmia Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 5
35

Gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők.
Gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők forgalmazása.

( 210 ) M 16 00593
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Monin Kereskedelmi Kft., Újhartyán (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfihús; étkezési olajok és zsírok; halhús; hús; húskivonatok; kompótok; lekvárok (dzsemek);

tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött zöldségek; tej és
tejtermékek; tojások; vadhús; zselék.
43

Étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

étel előkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek [szolgáltatások]; önkiszolgáló
éttermek; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00603
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PECTANOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00604
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VABRICARD
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00605
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VABRICOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00606
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PECTRANA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.
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( 210 ) M 16 00607
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALPEKTRIS
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00609
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Varga Lászlóné Dénes Vanda, Máriakálnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing beszámolók készítése; marketing szolgáltatások; marketing stratégiák tervezése; marketing

kampányok; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje.
( 210 ) M 16 00616
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) La Crema Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

30

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00639
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) EAST-TRADE Kereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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.
35

Kereskedelmi ügyletek, reklámanyagok; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kozmetikai cikkekkel

kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00641
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( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Sallai Orsolya Veronika, Dunavarsány (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások, masszázs, nyirok masszázs; egészségügyi tanácsadás.

( 210 ) M 16 00646
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) HBZ Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 541 ) Hanna Kincse
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00657
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) BOGDÁNY PETROL Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírbogdány (HU)
( 740 ) Szakszonné dr. Páka Erika, Nyíregyháza
( 541 ) BOMUL
( 511 ) 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).
( 210 ) M 16 00658
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Gulliver Lap és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Domina István, Budapest
( 541 ) Gulliverzum
( 511 ) 9

Elektronikus könyvek.

( 210 ) M 16 00659
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00675
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Mart Építóipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (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 00765
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) Tálosi László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Lámpák és világítástechnikai szerkezetek; lámpatalpak; lámpaernyők; lámpaüvegek; lámpatestek; lámpa

burkolatok; halogén lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; éjjeli lámpák; asztali lámpák; íróasztali
lámpák; égőfejek lámpákhoz; szerelvények lámpákhoz; üvegburák lámpákhoz; világító berendezések.
( 210 ) M 16 00767
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington (US)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BRINGAMÁNIA
( 511 ) 25
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
43

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

valamennyi szolgáltatás)
( 210 ) M 16 00781
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) Gredex Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Grédics Norbert, Pécel
( 541 ) GREDEX
( 511 ) 6

Külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból.
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Rovarernyő-keretek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből.

( 210 ) M 16 00782
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) Gredex Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Grédics Norbert, Pécel
( 546 )
( 511 ) 6
19

Rovarernyő-keretek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből.
Külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból.

( 210 ) M 16 00783
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) NIETSCH Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csapó Annamária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; bútorkereskedelem.

( 210 ) M 16 00795
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) Halász Gergely Áron, Budapest (HU)
( 541 ) Bringával a vörös szőnyegen
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00799
( 220 ) 2016.03.05.
( 731 ) FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) Fonte Verde. Trendben van.
( 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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 00800
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) BREUER PRESS PRODUCTION Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 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).
( 210 ) M 16 00901
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) Csoszor Mónika, Battonya (HU)
( 740 ) TOMAN Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00926
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dietz Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching
[tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok
szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek
gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;
fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;
helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; játékfelszerelések bérbeadása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
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szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek

kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line
játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek
kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok; show-műsorok szervezése; [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport
edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények
rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók
részére; zene összeállitása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];
energiatakarékossági tanácsadás; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek]
bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség
ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; környezetvédelmi kutatás; kutatás és
fejlesztés mások részére; minőség-ellenőrzés; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.
( 210 ) M 16 00958
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) LeoPoly Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) LEOPOLY
( 511 ) 9

Számítástechnikai, informatikai, elektronikai termékek és berendezések, szoftverek, szoftvertermékek,

szoftverkomponensek, enginek, algoritmusok, fejlesztői környezetek, munkakörnyezetek, számítógépes
kezelőfelületek, szoftverek CAD rendszerekhez, szoftverek 3D rendszerekhez, felhő alapú szoftverek.
41

Oktatás, szakmai képzés, társadalmi célú szolgáltatások, 3D formázással és tervezéssel kapcsolatos

közösségi szolgáltatások.
42

Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, CAD szolgáltatások, informatikai és

elektronikai tervezés és fejlesztés, szoftver mint szolgáltatás (SaaS - software as a Service), felhő alapú
szolgáltatások, felhőalapú szoftveres szolgáltatások, webes szolgáltatások, 3D formázással és tervezéssel
kapcsolatos webes szolgáltatások, felhő alapú webes szolgáltatások, 3D nyomtatási szolgáltatások, 3D
nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00980
( 220 ) 2016.03.23.
( 731 ) "SAGA 92 Trade" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01100
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REINA ANA
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 16 01101
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COIHUE
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 16 01102
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROMESA
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 16 01106
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) Piliscsévi Pincefalu Egyesület, Piliscsév (HU)
( 740 ) Holicska Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 01165
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( 220 ) 2016.04.06.
( 731 ) Sky Zone, LLC (Nevada állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles, California (US)
( 300 ) 86819441 2015.11.13. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FREEDOME
( 511 ) 41

Szórakoztatás és szabadidős létesítmények beltéri trambulin parkok és szórakoztató központok formájában,

amelyek magukban foglalnak trambulin pályákat, továbbá egyéb beltéri szabadidős és szórakozási formákat,
valamint interaktív játékokat; szabadidős létesítmények üzemeltetése; létesítmények biztosítása
csapatversenyekhez, sportokhoz, valamint atlétikai versenyekhez és eseményekhez, továbbá sport- és szabadidős
táborokhoz és interaktív játékokhoz; oktatás biztosítása osztályok és különféle sportfoglalkozások formájában,
sportolás csapatépítés és motiváció céljából; szórakoztatás partik rendezése formájában; fitnesz szolgáltatás,
nevezetesen aerobik osztályok létrehozása; sportedzés; szórakoztatás folyamatos atlétikai programok biztosítása
által; sportmérkőzések, versenyek és játékok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás élősportesemények vagy
atlétikai versenyek, illetve játékok formájában; szórakoztatás különféle élő atlétikai versenyek formájában;
szórakoztatás különféle sportprogramok, atlétikai versenyek vagy játékok folyamatos közvetítése kábel-, fizetősés online számítógépes tévéprogramok által; szórakoztatás folyamatos atlétikai verseny bemutatók közvetítése
formájában kábel- és fizetős tévécsatornák, valamint egy globális számítógép-hálózaton keresztül; szórakoztatás
információk felajánlása formájában sportokra, osztályok és sportfoglalkozások formájában megvalósuló sport
csapatépítő programokra, parti szervezésre és atlétikai edzésekre vonatkozóan.
( 210 ) M 16 01192
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bándi Gábor ügyvéd, Budapest
( 541 ) NC Protegum
( 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.
( 210 ) M 16 01233
( 220 ) 2016.04.12.
( 731 ) dr. Elekes Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállás biztosítása apartmanokban; ideiglenes szállás

biztosítása bungalókban; ideiglenes szállás biztosítása nyaralókban; ideiglenes szállás biztosítása sátrakban;
szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szálláshely biztosítás találkozókhoz; szállásszervezés turisták
számára; szállodai wellness szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások; üdülési
szállás biztosítása; üdülőhelyi szállások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás]; vendéglátási
szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01237
( 220 ) 2016.04.12.
( 731 ) CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kávékeverékek.

( 210 ) M 16 01238
( 220 ) 2016.04.12.
( 731 ) CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kávékeverékek.

( 210 ) M 16 01294
( 220 ) 2016.04.15.
( 731 ) Sziklai Péter, Salgótarján (HU)
( 740 ) Dr. Czudar Balázs, Budapest
( 541 ) Sziklai
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 16 01300
( 220 ) 2016.04.18.
( 731 ) Super Rolling Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) dr. Ba Mariann, Kiskőrös

M1113

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 12. szám, 2016.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 16 01413
( 220 ) 2016.04.27.
( 731 ) Kozmik Hungaria Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KLING Kaputechnika
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) ipari és lakossági szekcionált garázskapuk és
egyéb kapuk, parkolás technikai berendezések, sorompók, kerítéselemek.
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) kapu- és
sorompómozgató motorok és automatikák, távirányítók.
37

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

szolgáltatás) építőipari felújítás, kapu automatizálás, szervíz és karbantartási szolgáltatások.
A rovat 143 darab közlést tartalmaz.
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