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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

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

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

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

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

(94)
(95)

(96)
(97)

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3

T4

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

T5

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

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200)Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300)Uniós elsőbbség adatai
(400)A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500)Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511)az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540)a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541)a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546)a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551)együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554)térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 15 02255
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Neszmély (HU)
BORHÁLÓ Borkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) BORHÁLÓ IRSAI
( 511 ) 33

Borok, pálinkák.

( 210 ) M 15 02449
( 220 ) 2015.09.09.
( 731 ) Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány, Mezőcsát (HU)
( 541 ) CSÁTI MENYEGZŐ
( 511 ) 45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 210 ) M 15 02538
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Ú. Bypass Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Teubel Gábor, Budapest
( 541 ) Okospont
( 511 ) 37

Minden elektronikai és műszaki cikk mechanikai és elektronikai szerelésével kapcsolatos szolgáltatás,

tevékenység.
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 02931
( 220 ) 2015.10.28.
( 731 ) CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Bonbonok (cukorkák); csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaós termékek; pralinék; ostya.
( 210 ) M 15 03051
( 220 ) 2015.11.09.
( 731 ) Super Future Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
43

Reklámozás.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 03187
( 220 ) 2015.11.20.
M1153
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( 731 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Concorde Alapforgalmazó
( 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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03566
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) Érintetlen tisztaság a jégkorszakból
( 511 ) 32
35

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03575
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

( 210 ) M 15 03633
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) Hírös Modul Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Zsuzsanna, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 16

Folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 15 03647
( 220 ) 2015.12.07.
( 731 ) PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) KATINKA
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.
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( 210 ) M 15 03670
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelően előállított késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.

( 210 ) M 15 03699
( 220 ) 2015.12.08.
( 731 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Veér Ádám György, Budapest
( 541 ) Energia üzletre szabva
( 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 03783
( 220 ) 2015.12.16.
( 731 ) P. GERI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vince Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 03854
( 220 ) 2015.12.28.
( 731 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), beleértve

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 15 03855
( 220 ) 2015.12.28.
( 731 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), beleértve 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 15 03856
( 220 ) 2015.12.28.
( 731 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), beleértve

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 00089
( 220 ) 2016.01.12.
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( 731 ) HR-COM Szervezetfejlesztési és Vezetői Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 16 00096
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Mater-Divinitas Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 16 00119
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) MiniBUD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Szabó Nóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00121
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) CLARODOM Kft., Győr (HU)
( 740 ) Sövényes Judit, Győr
( 541 ) Atlantis
( 511 ) 11

Arcgőzölő készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csatornahálózatokhoz,fürdőkád-felszerelések,

fürdőkád-garnitúrák, fürdőkádak, főzőlapok, platnik,fürdőszobai szerelvények, fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők,
fűtőtestek, gázkazánok, gázbojlerek.
19

Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémből, burkolólapok építéshez, nem fémből, burkolólapok, nem fémből,

bűzelzáró, szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési (hőszigetelő) üveg,
építőanyagok nem fémből, fürdőkabinok nem fémből, gránit.
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( 210 ) M 16 00124
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Schremmer István 100%, Budapest (HU)
( 541 ) GOLD-FERRO-V
( 511 ) 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).
( 210 ) M 16 00125
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Nonprofit Képzési és Tanácsadási Iroda Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mikula Lajos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,
képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,
naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,
szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és
televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati
és információs, valamint szakmai prograrnak szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági
csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív
klubrendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),
termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása
egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az
agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkozóvá válás céljából pályaorientációhoz kapcsolódó
szaktanácsadás, képzés, programszervezés.
43

Vendéglátás, élelmezés, időleges szórakoztatás, büfék, rendezvényhez terem kölcsönzése, üdülőtáborok

szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar, gyermek- és felnőtt táboroztatás, tábor helyek hasznosítása.
( 210 ) M 16 00126
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mikula Lajos, Budapest

M1158

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,
képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,
naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,
szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.
35

Eladási propaganda mások számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, plakátok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó konzultáció, szaktanácsadás, segítség nyújtás, szakvéleményadás
vidékfejlesztés ügyekben, televíziós reklámozás, reklámozás írott- és elektronikus, online és offline média
felületeken egyaránt.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és
televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati
és információs-, valamint szakmai programok szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági
csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klub
rendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),
termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása
egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az
agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkezóvá válás céljából), pályaorientációhoz kapcsolódó
szaktanácsadás, képzés, programszervezés.
( 210 ) M 16 00127
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) AlertBasket Limited, London (GB)
( 740 ) Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00128
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Neuromultivit-EP
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; étrendkiegészítő-enzimek; vegyi készítmények gyógyászati használatra.
( 210 ) M 16 00130
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZENDIUM BIO-GUM
( 511 ) 3

Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

( 210 ) M 16 00131
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BONOLACT KID FORTE
( 511 ) 5

Probiotikumok.

( 210 ) M 16 00132
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BONOLACT BIFIDO FORTE
( 511 ) 5

Probiotikumok.

( 210 ) M 16 00133
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Óvári Judit, Szeged
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00134
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI, Seregélyes (HU)
( 541 ) MADÁRLÁTTA FESZTIVÁL
( 511 ) 16

Kiadványok, könyvek, szórólapok.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kultúra, rendezvény, fesztivál.

43

Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00135
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Shanghai INESA (Group) Co., Ltd., Shanghai, PRC (CN)
( 740 ) Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INESA
( 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; tűzoltókészülékek; adatfeldolgozó készülékek; szoftverek, rögzített; számítógépperifériák;
mágneses személyazonosító kártyák; olvasóegységek [informatika]; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;
mágneses adathordozók; kódolt mágneskártyák; fax-berendezések; elektronikus címkék árukhoz,
mérőkészülékek, elektromos; jelzőlámpák; fénycsövek reklámcélokra; elektronikus hirdetőtáblák; fényt kibocsátó
elektronikus mutatóeszközök; antennák; akusztikus navigációs és érzékelő rendszerek; elektronikus jeladók;
navigációs eszközök; radarkészülékek; telefonkészülékek; szonárok; hanglokátorok; modemek; belső, fedélzeti
távbeszélő készülék; televíziós készülékek; DVD-lejátszók; automatikusan gördülő hirdetési készülékek;
táblagépek oktatási célokra; diavetítők; képernyők fotogravűrhöz; mérőműszerek; geodéziai műszerek és
készülékek; gazométerek [mérőműszerek]; levegő elemzésére szolgáló készülékek; sebesség-ellenőrző
készülékek járművekhez; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;
kilométerszámlálók járművekhez; termosztátok járművekhez; gázellenőrző készülékek; viszkozitásmérők;
gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; integrált áramkörök; tekercsek, elektromos, csatolások, kötések, (elektromos),
relék, elektromos; vetítővásznak [fényképészet]; távirányító készülékek; chipek [integrált áramkörök];
tranzisztorok; félvezetők; fotocellák; fényelemek, nehezékek világító készülékekhez; parázsfénygyújtók;
transzformátorok; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; mérőváltók; nyomásszabályozók;
fényerő-szabályozók; elektromos, csatolások, kötések, (elektromos); áramegyenirányítók; egyenfeszültségű
tápegységek; elosztódobozok [elektromosság]; radiológiai készülékek ipari használatra; röntgenkészülékek, nem
gyógyászati használatra; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra; akkumulátorok,
elektromos; napelemek; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtó zárók.
11

Villanykörték; fényforrások; lámpaernyők; zseblámpák, elektromos; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák

csőfoglalatai; elektromos, világító berendezések és készülékek; izzószálak elektromos izzókba; világító maszkok;
keresőlámpák, zseblámpák; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez[lámpakészletek]; világítótestek
járművekhez; búvárlámpák; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; világító házszámok;
fluoreszkáló lámpák; kisülési csövek, elektromosak, világításra; kerámia fémhalogén lámpák.
( 210 ) M 16 00136
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( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varga Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
21

Szappanok; illóolajok; kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Fésűk és szivacsok; kefék, állatsörték (kefeáruk és ecsetek); fogkefék.

( 210 ) M 16 00137
( 220 ) 2016.01.15.
( 731 ) Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varga Zsófia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Mosószerek (nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra), öblítők; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

cikkek.
8
21

Borotvák.
Borotvapamacsok, borotvaecsetek.

( 210 ) M 16 00157
( 220 ) 2016.01.18.
( 731 ) BigDay Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NAGYNAP.HU
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00185
( 220 ) 2016.01.21.
( 731 ) DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosítás Önsegélyező Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csőzik László, Budapest
( 541 ) Dimenzió
( 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).
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 00186
( 220 ) 2016.01.21.
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( 731 ) DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Csőzik László, 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).
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 résére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamnnyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00193
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÉKELYFÖLDI VERSTÁBOR
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00196
( 220 ) 2016.01.22.
( 731 ) Leveleki Miklós, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EMPORIO VALENTINI
( 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).
25

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

( 210 ) M 16 00201
( 220 ) 2016.01.25.
( 731 ) dr. Bíró Szabolcs János, Gyula (HU)
( 740 ) LITTNER Ügyvédi Iroda, Budapest

M1163

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00203
( 220 ) 2016.01.25.
( 731 ) Walton International Ltd., George Town, Grand Cayman (KY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; pehelyből, tollból készült ruházati cikkek; bőrruházat; alsónadrágok;

dzsekik; farmernadrágok; hosszúnadrágok; nadrágok; rövidnadrágok; kézelők; ingek; lezser, ingek hétköznapi
viseletre; felsőruházat hétköznapi viseletre; pólók; ujjatlan pólók; alsóingek; blúzok; szoknyák; mellények; öltöny
mellények; kabátok; melegítő felsők; tornaruhák; trikók; kötött pulóverek; sportos ingek; női overallok; női
köpenyek; ruhák; pulóverek; szvetterek; kötött mellények; kardigánok; alsóruházat, fehérnemű; fejszalagok;
sapkák; kalapok; sálak; nyakkendők; zoknik; övek; lábszármelegítők legging nadrágok; harisnyák;
harisnyanadrágok; melltartók; cipők; magas szárú lábbelik; papucsok; vízhatlan ruházati cikkek; poncsók;
kesztyűk; egyujjas kesztyűk; kötött ruházat.
35

Bőr vagy bőrutánzatú áruk, tokok, táskák, strandtáskák, kézitáskák, utazótáskák, övtáskák, erszények,

bőröndök, utazókészletek és tartók, utazáshoz használt ruhavédő tokok, bőröndök és kézitáskák, aktatáskák,
mappák, diplomatatáskák, levéltárcák, kulcstartók, útitáskák, erszények, levéltárcák, díszes kulcskarikák,
esernyők, napernyők, sétapálcák, sétabotok, bankkártya-tartók, hátizsákok, hátitáskák, málhák, oldaltáskák,
tarisznyák, iskolatáskák, bőr válltáskák, utazótáskák, sporttáskák, atlétikai táskák, oldaltáskák könyveknek,
málhazsákok, táskák pénzhez, válltáskák, vállszíjak, kulcstartó tárcák, csekkfüzet tartók, az előzőekben említett
áruk kiegészítői és alkatrészei, divatkiegészítők, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, dzsekik, farmernadrágok,
hosszúnadrágok, nadrágok, rövidnadrágok, ingek, ingek hétköznapi viseletre, felsőruházat hétköznapi viseletre,
pólók, ujjatlan pólók, alsóingek, alsóingek, alsóruházat, blúzok, szoknyák, mellények, öltöny mellények, kabátok,
melegítő felsők, tornaruhák, trikók, kötött pulóverek, sportos ingek, női overallok, ruhák, pulóverek, szvetterek,
kötött mellények, kardigánok, alsóruhák, fejszalagok, sapkák, kalapok, sálak, nyakkendők, zoknik, övek,
lábszármelegítők, legging nadrágok, harisnyák, harisnyanadrágok, melltartók, cipők, magasszárú lábbelik,
papucsok, vízhatlan ruházati cikkek, poncsol, kesztyűk, egyujjas kesztyűk, kötött ruházat kis- és
nagykereskedelme; az előbbiekben felsorolt áruk kis- és nagykereskedelme interneten és egyéb helyi és globális
számítógéprendszeren keresztül; levelezőlisták összeállítása, postai úton, telefonon és egyéb kommunikáción és
telekommunikációs eszközön történő rendelés; reklámanyagok terjesztése; üzletvezetési és tanácsadó
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámszolgáltatások;
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marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatás és analízis; import és/vagy export ügynökségek; árubeszerzés

és -vásárlás vállalatok nevében; kirakatrendezés.
( 210 ) M 16 00216
( 220 ) 2016.01.27.
( 731 ) HYDRO-KING Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kajászó (HU)
( 740 ) ifj. Dienes György, Kajászó
( 546 )
( 511 ) 7

Szivattyúk.

( 210 ) M 16 00241
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) Kecskés Márkó, Göd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Napszemüveg tokok; telefon tokok.

18

Táskák; hordozó tokok; kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; övtáskák.

25

Női és férfi ruházat; női és férfi trikó és póló; fürdőnadrág; fürdősort; fürdőruha; női és férfi tréning ruha;

férfi és női lábbelik; férfi és női cipők; övek; derékszíjak.
( 210 ) M 16 00244
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) PÁNTLIKA
( 511 ) 33

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

áru).
39

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

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00250
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Árendás László Ede, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-György Anita, Budapest
( 541 ) PILLE
( 511 ) 5

Étrend kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00260
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Z + Zs Controlling Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban.
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( 210 ) M 16 00265
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) Kiss Zoltán, Perkáta (HU)
( 541 ) Meccs
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00273
( 220 ) 2016.02.02.
( 731 ) SENSIE Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok,

kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és fogkrémek; ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai
célokra; alunit [adstringens szer]; arckikészítö púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati
használatra; bergamottolaj; bőrfehérítö krémek; bőrfehérítö termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök];
cédrusolaj; csillagánizs esszencia; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];
díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj; eszenciaolajok;
éteresszenciák; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fertőtlenítő
szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek
tisztítására szolgáló készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra; gélek (fogfehérítő); gerániumolaj;
gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; haj
spray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; hüvelyöblítő
készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények;
ionon [illatszergyártás]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj;
kálium-hipoklorit oldat; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;
kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok;
lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek
kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan, mandulatej kozmetikai
használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez;
mentaolaj; mosdószappanok; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; műkörmök;
műszempillák; napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású
fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok
tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; pézsma, mósusz
[illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz;
ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rúzstokok; samponok;
samponok kedvtelésből tartott állatoknak; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott
kendők; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; süteményízesítők [illóolajok]; szafrol; szájvizek, nem
gyógyászati célra; szakállszinezékek; szappan fakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére;
száraz samponok; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték;
színélénkítö termékek háztartási használatra [fehérítés], színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek;
színezékeltávolító termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra;
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tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó (teacsarab) olaj; termékek vászon illatosítására; terpének

(esszenciaolajok); textilpuhítószerek mosáshoz; tisztítószerek; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák
kozmetikai célokra; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai
használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használata.
5

Közérzet és eü.-i állapot javító készítmények; diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára; fertőtlenítőszerek; altatószerek; aranyér elleni készítmények; asztma elleni tea; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés elleni készítmények; csíramentes vatta; csukamáj olaj;
dezodorok nem személyes használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; ehető növényi rostok, nem
táplálkozásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;
fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő
készítmények; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó; féregirtó szerek; fogzást
elősegítő készítmények; fürdősók; hajtószerek; hashajtók; herbateák; hólyaghúzó szerek; hörghurut elleni
készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez;
hüvelyöblítő készítmények; idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; jalapa [gyökér]; jodoform; jódtinktúra;
kénrudacskák fertőtlenítésre; krotonkéreg, tejfükéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); lázcsillapító szerek;
légfrissítő készítmények; légtisztító készítmények; mentol; migrén elleni ceruzák; mustártapaszok; napfény
okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;
nyugtatók; rovarriasztók; szemölcs elleni ceruzák; szem víz, kollirium; szérumok; tápanyagok
mikroorganizmusok számára; tejcukor [laktóz]; tejes liszt csecsemők részére; tyúkszemirtó szerek; vértisztító
szerek; vitaminkészítmények.
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];
alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; alkoholban tartósított
gyümölcsök; almapüré; aludttej; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított, bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; dzsemek; erjesztett tejes
italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított; gyömbérdzsem;
gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halikra,
elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; hús;
húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kefir; kimcsi
[erjesztett zöldségféleség]; kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse,
tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; mandulatej
étkezési célokra; margarin; mazsola; mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag,
elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; paradicsomlé
főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; prosztokvasa [savanyított tej]; repceolaj,
étkezési; rjazsenka [erjesztett sült tej]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú);
sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított;
szezámolaj; szmetana [tejföl]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tahini
[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tej savó; tejszínhab; tejszín [tejtermék];
tejtermékek; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz
[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém;
zselatin (2); zselék, étkezési.
( 210 ) M 16 00275
( 220 ) 2016.02.02.
( 731 ) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00276
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00278
( 220 ) 2016.02.01.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TAKARÉKPONT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00304
( 220 ) 2016.02.05.
( 731 ) Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti tájékoztatás; marketingkutatás; díjak kiosztása a biztosítási szolgáltatások terén.

36

Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

41

Biztosításszakmai tevékenységgel, így különösen a kiemelkedő biztosítási szolgáltatás elismerésével

összefüggő díjátadó rendezvények szervezése és lebonyolítása.
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( 210 ) M 16 00308
( 220 ) 2016.02.03.
( 731 ) Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) salontech
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
41

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

( 210 ) M 16 00314
( 220 ) 2016.02.05.
( 731 ) Nők a Tudományban Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Groó Dóra, Budapest
( 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.
( 210 ) M 16 00316
( 220 ) 2016.02.05.
( 731 ) Noil Andrea Nandu, Budapest (HU)
( 541 ) vajúdástámogatás mindenkinek
( 511 ) 16

Albumok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hírlevelek;

kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük (időszaki
lapok); prospektusok.
28

Dobókockák (játékok); játék babák; játékfigurák; játékkártyák; játékmodellek; játékok; játékszerek; kitömött

játékok; összeszerelhető méretarányos modellek (játékok); táblajátékok.
41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a
reklámfilmeket; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); játékkölcsönzés;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók
biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).
( 210 ) M 16 00321
( 220 ) 2016.02.08.
( 731 ) dr. Pesti Boglárka Adrienn, Budapest (HU)
( 546 )
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Nyomdaipari anyagok, fényképek, reklám- és szóróanyagok, csomagolóanyagok, papírtermékek, kartonok.

Ruházati cikkek, sportruházat, pólók, pulóverek, fürdőruha, fürdősapka, fürdőnadrág, elasztikus (sztreccs)

nadrág, melegítők, kerékpáros öltözetek, tornaruházat, tornacipők, zoknik.
41

Sportesemények, sportversenyek, duathlon-, triathlon-, futó-, bicikliversenyek és események, családi nap,

gyerekprogram szervezése és nyújtása.
( 210 ) M 16 00349
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) Györe-Leéb Melinda, Dunaharaszti (HU)
( 541 ) Édenkert Szappan
( 511 ) 3

Szappanok.

( 210 ) M 16 00352
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) VSoft Communications Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Verdó István, Dunakeszi
( 546 )

( 511 ) 42

A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív posztolási szolgáltatások; a tartalomszolgáltatók számára a multimédiás tartalmak nyomon követését
lehetővé tevő, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; átmenetileg biztosított nem
letölthető számítógépes programok.
( 210 ) M 16 00354
( 220 ) 2016.02.09.
( 731 ) TRONIX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Nagy Norbert József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz terem üzemeltetése.

( 210 ) M 16 00366
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) Kustor László István, Sopron (HU)
( 541 ) K-inches (K")
( 511 ) 9

Mérőeszközök, vonalzók (tolómérő, mikrométer, mérőhasáb).

( 210 ) M 16 00369
( 220 ) 2016.02.10.
( 731 ) Bogár Máté, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 210 ) M 16 00376
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Glutanator
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00377
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Fat-X
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00378
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) CreaTor
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00386
( 220 ) 2016.02.11.
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( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) SX Power
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00387
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Go Protein
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00394
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Mega Amino 3200
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00395
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Nitro Pure Whey
( 511 ) 5

Protein étrend-kiegészítők.
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35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00398
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Nitrox Therapy
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00399
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) BCAA Flash
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00402
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Supernova
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00403
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Testandrol
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00404
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Thermo Drine
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00420
( 220 ) 2016.02.11.
( 731 ) SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Számalk TRAINING - Open minds. Open doors.
( 511 ) 9

Oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k(kompakt lemezek), DVD-k és digitális rögzítésű
média, elektronikus adathordozók; számítógépek; számítógépes szoftverek.
16

Albumok, blokkok(papíráruk), boritékok(papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból

vagy kartonból, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból, (párnázó-, tötőanyagok), csomagolópapír, dobozok
kartonból vagy papírból, dossziék(papíráruk), értesítések(papíráruk), fedelek, kötések, borítók(papíráruk),
fényképek(nyomtatott), formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,
grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hajtogatókartonok(irodai cikkek), hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók(irodai cikkek), irattartók(papíráru), iskolai
táblák, iskolaszerek(papíráruk), ívek(papíráruk), karton, kartotékkartonok(papíráruk), kártyák, katalógusok,
képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír,
másolópapír(papíráru), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,
nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék(papíráruk), öntapadó szalagok papíripari vagy
háztartási használatra, papír, papíráruk, papírtartó dobozok(irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból, prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, transzparensek(papíráruk), újságok,
üdvözlőlapok/világító papír, zacskók csomagolásra papírból, zenélő üdvözlőlapok, nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41

Nevelés, szakmai képzés.

( 210 ) M 16 00448
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00455
( 220 ) 2016.02.12.
( 731 ) Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 100%, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ellenállásmérő műszerek; ellenállástesztelő műszerek; készülékek statikus elektromosság ellenőrzéséhez;

statikus földelő rendszerek és készülékek; feszültségérzékelők, feszültség detektorok; feszültségellenőrző
egységek; automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus
beléptető egységek; automatikus beléptető rendszerek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;
elektromos beléptető berendezések; elektromos beléptető egységek; elektromos beléptető rendszerek; elektromos
biztonsági beléptető berendezések.
( 210 ) M 16 00482
( 220 ) 2016.02.16.
( 731 ) Self Smart Home Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csernóczki Ádám, Budapest
( 541 ) Home without compromises
( 511 ) 37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe

helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.
( 210 ) M 16 00523
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Farkas Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 00525
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Jankó Gergely, Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) AQUABAR
( 511 ) 21

Csészealjak, csészék, demizsonok, üvegballonok, dobozok üvegből,edények, edénykészletek, ételdobozok,

fazekasáruk, ivóedények, ivópoharak, ivópalackok sportoláshoz, kancsók, kerámiák háztartási használatra,
korsók, kristályok [üvegáruk], lapos csészék, tálkák; laposüvegek; porcelánok, söröskorsók; szódásszifonok;
tálak; tálcák; tányérok; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; tejüvegek, opálüvegek.
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).
43

Bár szolgáltatások;étkezdék; éttermek; gyorséttermek; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése.
( 210 ) M 16 00526
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vénusz Fritomega
( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 16 00527
( 220 ) 2016.02.18.
( 731 ) VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOLÁNTOURIST
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
16

Papír és karton; 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); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00528
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) PSV MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Szarka Szabolcs Máté, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

( 210 ) M 16 00529
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Magyarországról származó húskonzervek, máj, májpástétomok.

( 210 ) M 16 00541
( 220 ) 2016.02.19.
( 731 ) Décsi Julianna 50%, Budapest (HU)
Dániel Orsolya 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00548
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Magyarfalvi Botond, Budapest (HU)
( 541 ) Balaton
( 511 ) 3

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; napbarnító készítmények; napvédő készítmények

[kozmetikumok].
5

Napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra.

( 210 ) M 16 00559
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Tóth Beáta, Kazincbarcika (HU)
( 740 ) Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
41

Tánchoz viselt öltözékek.
Táncstúdiók, tánciskolák, tánctermek üzemeltetése, táncbemutatók szervezése, tánc-zene-dráma előadások

tartása, testedzési szolgáltatások, testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, táncversenyek
szervezése.
( 210 ) M 16 00572
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) City Collection
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00575
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Fytofontana Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NANORAL COMPLEX
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 16 00577
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) FIPROMAX
( 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 00578
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) TIK-TAK
( 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 00584
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) SOLAR Kereskedelmi Szaktanácsadási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 13

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00585
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) EMPÓRIUM Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Szánthó Pál, 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00590
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tasnádi Tamás, 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).
45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00594
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) My Life and My Body Egészségügyi Informatikai Kft., Szigetvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép programok [letölthető].

( 210 ) M 16 00598
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( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) HBZ Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Debreceni Doromboló
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 00600
( 220 ) 2016.02.24.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) FLOROMAX
( 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 00637
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Advanced Network Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00640
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen (DE)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Neo-Panpur
( 511 ) 1

Vegyi termékek ipari és tudományos célokra; műtrágyák; vegyi termékek élelmiszerek tartósítására,

cserzőanyagok.
3

Mosó és fehérítő anyagok; tisztítóanyagok, zsírtalanító anyagok; szappanok, testápoló és szépségápolási

készítmények, fogápoló szerek.
5

Gyógyszerészeti készítmények humán és állatgyógyászati gyógyszerekhez; gyógyszer alapanyagok;

gyógytermékek; természetes gyógyszerek; egészségügyi készítmények és cikkek gyógyászati célokra; diétás
élelmiszerek; humán gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra szolgáló termékek; táplálékkiegészítők
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humán célra és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok, fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények és cikkek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 16 00642
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARVELTO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00644
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEXAVOD
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00648
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOLÁN
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.
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.
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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

16

Papír és karton; 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); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20

Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00649
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) Intersett Kft., Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
9

Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok.
Biztonsági szemüvegek; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek;

felírt szemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
háromdimenziós szemüvegek; kamerás szemüvegek; kerékpáros szemüvegek; keretek nyeles szemüvegekhez,
lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok cvikkerhez,
csíptetős szemüveghez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli
szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; motoros szemüvegek;
műanyagból készült szemüvegkeretek; nagyító szemüvegek; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek];
oldalvédők szemüvegekhez.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
( 210 ) M 16 00676
( 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 00677
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) AMPLIO AUTOMATIKA Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Papp-Fésűs Katalin, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Számítógép-programozás.
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( 210 ) M 16 00679
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Horgány Eszter Ágnes, Győr (HU)
Gunyhó Lajos Gábor, Győr (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00681
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Aquaworld Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00682
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) dr. Bartók Péter, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00683
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft., Tahitótfalu (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 16 00684
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Evangelische Superinterdentur Burgenland, Eisenstadt (AT)
( 740 ) Manfred Koch, Eisenstadt
( 541 ) ORGONA HATÁROK NÉLKÜL ORGEL OHNE GRENZEN
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
41

Nevelés, szakmai továbbképzés, különösen zenei nevelés, ezen belül is orgona zenei oktatás; szórakoztatás;

kulturális tevékenységek, különösen koncertek, ezen belül is orgonakoncertek; egyéb zenei rendezvények,
M1183

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
versenyek, különösen orgona zenei versenyek; workshop, koncertek és szemináriumok gyerekeknek és

fiataloknak.
( 210 ) M 16 00687
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajt.

( 210 ) M 16 00691
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) HERMÁN Egészségügyi Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások betegápolási szolgáltatások; egészségügyi
szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi
rendelők; orvosi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00699
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Delta Central Team Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
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.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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( 210 ) M 16 00700
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) CacTUX Innováció Kft., Ságújfalu (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét
( 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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00701
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forrai Mihály, Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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

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

( 210 ) M 16 00702
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Gepax Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jaczkó Géza, Budapest
( 546 )
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Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 00704
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Crystal szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 16 00706
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Centes szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 16 00707
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Árendás szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 16 00714
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) Naturgolden Kft. 100%, Szeged (HU)
( 541 ) Gold Power
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 16 00718
( 220 ) 2016.02.29.
( 731 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Concorde Prémium Vagyonkezelés
( 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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00720
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi tanácsadás, adósságrendezési szolgáltatás, tartozásrendezési szolgáltatás, adósságbehajtás,

adósságbehajtás megszervezése.
( 210 ) M 16 00740
( 220 ) 2016.03.02.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEDIPSA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 00766
( 220 ) 2016.03.03.
( 731 ) Boldizsár Tamás, Pápa (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
38

Távközlés (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 00786
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) Molnár Dóra, Somoskőújfalu (HU)
Nagy Lajos, Salgótarján (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Háztartási és konyhai eszköz.

( 210 ) M 16 00787
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) Cott Beverages Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő cég), Tampa, Florida (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Kóla, valamint kóla elkészítésésére szolgáló szirupok, koncentrátumok és kivonatok.

( 210 ) M 16 00797
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) Kvasznicza Ferenc, Őriszentpéter (HU)
( 541 ) HANDZ
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (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 00801
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) WORLD B.P.I. Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság, 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 00802
( 220 ) 2016.03.05.
( 731 ) Oberon Life Coaching Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00803
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) Magyar Öttusa Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Dobránszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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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).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00805
( 220 ) 2016.03.05.
( 731 ) Winergy Mérnökiroda, Nagykőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

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

projektmenedzsment.
36

Javítási költségbecslés; pénzügyi tanácsadás, pénzügyi menedzsment, pályázati finanszírozási tanácsadás,

pályázatírás, pénzügyi támogatások megszerzése harmadik felek számára.
37

Építőipari kivitelezési, javítási és szerelési szolgáltatások, építkezések felügyelete [irányítás].

42

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver

és szoftver tervezés és fejlesztés, épületenergetikai és villamossági rendszerek elemzése és fejlesztése, terület- és
településfejlesztés, komplex energetikai rendszerekkel, megújuló energiahordozókkal kapcsolatos műszaki
tervezés, ingatlanok energetikai tanúsítása, energia audit, energiatakarékossági tanácsadás, minőségellenőrzés;
műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása műszaki munkákkal
kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00807
( 220 ) 2016.03.06.
( 731 ) NUTRILION Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsa Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Állványok fényképezőgépekhez; bébiőrök; csengők (riasztóberendezések); egér (számítógép-periféria);

fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényemmitáló diódák; fényképezőgépek; füstjelző
berendezések; hangfelvevő készülék; hangszórók, hangosbemondók; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;
hordozható médialejátszók; hőmérsékletjelzők; kábelek, elektromos; kamerás bébiőrök; laptop táskák; laptop
tokok; laptop számítógépek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mikrofonok; mobiltelefonok;
modemek; navigációs eszközök; nyomtatók számítógépekhez; objektívek, lencsék; (optika) okostelefonok;
pendrájvok (USB); számítógépes hardver; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógép memóriák;
számítógépperifériák; számítógép programok; táblagépek; vezeték, elektromos; vonalkód leolvasók.
35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése;
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honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisba való szerkesztése; irodagépek és

eszközök kölcsönzése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások.
37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása; számítógépek üzembe helyezése, javítása és

karbantartása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása.
( 210 ) M 16 00808
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) INNOBET Betonipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Patyi Renáta, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 00812
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) SALZOL Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Nagy Nóra, Miskolc
( 541 ) SALZOL
( 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 00813
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 16 00814
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 4 Hegy
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00815
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KISHABLEÁNY
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00816
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00818
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Ganz Danubius Hajtástechnika Mérnöki Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 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).
32

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00830
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábely Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00832
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Wong Chong Hoi, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Ágynemű.

25

Ruházat és lábbeli.

( 210 ) M 16 00837
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CASTLESTORM
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 210 ) M 16 00838
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZEN PINBALL
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 210 ) M 16 00839
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZEN
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.
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( 210 ) M 16 00841
( 220 ) 2016.03.07.
( 731 ) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balczó Szilvia, 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00844
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

( 210 ) M 16 00846
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) dr. Helmeczi András, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, üdítőitalok, alkoholmentes italok.

( 210 ) M 16 00847
( 220 ) 2016.03.08.
( 731 ) Nyír-Alfa-Bútor Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Ággyá alakítható bútorok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyfelszerelés babaágyakba

[nem ágynemű]; ágyfelszerelés csecsemőágyakba [nem ágyneműk]; ágyneműtartós díványok; ajtók
szekrényekhez; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; alakítható bútorok; állítható magasságú
íróasztalok; állítható magasságú konyhai bútorok; álló asztalok; állószekrények; állványok, polcok.
( 210 ) M 16 00850
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( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Farkas Olga, Tatabánya (HU)
( 740 ) Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MYVOICE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00853
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Farkas Olga, Tatabánya (HU)
( 740 ) Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00855
( 220 ) 2016.03.09.
( 731 ) Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Molnár-Bíró György, Budapest
( 541 ) BAHART
( 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 16 00916
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) Terdyné Babos Eszter, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatott előadások; hírlevelek; nyomtatványok; oktatási eszközök (készülékek kivételével); szórólapok.

28

Marionettek, bábuk; babák, mint játékok; játékbabák, játékfigurák; kitömött játékok.

41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; tornatanítás; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák
[nevelés]; oktatási előadások szervezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szülők
képzése gyermekneveléshez; szülők képzése, szülői támogató csoportok szervezése terén; színházi előadások
bemutatása; színházi előadások vezetése; zenés előadások; élő zenei előadások szervezése; oktatási célú
előadások tervezése; szakmai előadások kiosztott tananyagok összeállítása; iskolai szolgáltatások, képzés; élő
előadások szervezése és bemutatása; baba-mama foglalkozás; mesefoglalkozás kisgyermekeknek (1-4 éves korig)
szülővel; bábos foglalkozás kisgyermekeknek és óvodásoknak; alkalmi és heti rendszeres bábos foglalkozás
baba-mama csoportoknak ill. óvodásoknak.
( 210 ) M 16 00917
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) Kazány Tibor, Herceghalom (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Kerekesszék mozgássérülteknek, párnák kerekesszékekhez, kerekesszékek mozgáskorlátozottak számára,

kézi hajtású kerekesszékek.
25

Férfi ruházat, női ruházat, gyermek ruházat, mozgássérülteknek ruházat, szabadidős ruházat, alkalmi

ruházat, ruházat sportoláshoz, ruházati cikkek.
37

Szerelési szolgáltatások, kerekesszék szerelése, kerekesszékek javítása.

( 210 ) M 16 00920
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) La Soleil Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg

tokok; napszemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.
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( 210 ) M 16 00922
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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

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

( 210 ) M 16 00923
( 220 ) 2016.03.16.
( 731 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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

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

( 210 ) M 16 00927
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) E-Consult 2000. Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szőke Sándorné dr. Balogh Nikoletta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00932
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) V-Group Consulting Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 12
35

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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 00933
( 220 ) 2016.03.17.
( 731 ) Carabela Kft., Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,
üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 16 00934
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MEDIWEL Az Ön egészsége a mi küldetésünk
( 511 ) 41
44

Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos nevelés, oktatás, továbbképzés.
Egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 16 00935
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NagyIPont
( 511 ) 20

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00939
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) INTERLAB Orvosi-Kémiai és Diagnosztikai Laboratórium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Interlab Medical Center
( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás.
M1197
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00944
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Shen Zhangfeng, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00948
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) Kertics Mártonné, Kisbajcs (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Pötyi néni
( 511 ) 29

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

[tartósított paprika], paradicsompüré, savanyúságok, zöldségsaláták.
30

Ecet, fűszeres mártások; fűszerek, ízesítők; ételízesítő [fűszer], fűszerkeverék, kerti füvek, konzervált

[ízesítőszer], méz.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek.

( 210 ) M 16 00949
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
M1198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 16 00950
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Kövesd a szelvényed!
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 16 00951
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Tippmix Radar
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 16 00952
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) Kosztolányi-Baji Zsolt, Budapest (HU)
Tóth Marcell, Budapest (HU)
László Ádám, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Batiz József, Budapest
( 541 ) Hübris
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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).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00953
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) G Plus V TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
9

Kontaktlencse-tisztító készítmények; szemvizek.
Barométerek; binokuláris távcsövek; digitális képkeretek; fényképezőgépek; higrométerek,

(lég)nedvességmérők; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati használatra, hőmérsékletjelzők; iránytűk;
kontaktlencsék; kontaktlencse tartók; korrekciós lencsék [optika]; mikroszkópok; nagyítók, lupék [optika];
napszemüvegek; objektívek, lencsék [optika]; optikai cikkek; optikai lencsék; szemüvegek [optika];
szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.
40

Csiszolás; optikai üveg csiszolása.

44

Optikusok szolgáltatásai.

( 210 ) M 16 00960
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) MÉRYkék
( 511 ) 5
10

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00961
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
10

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
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Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00962
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
10

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00963
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
10

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 00964
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) Alplastic Kft., Budapet (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fémből készült építőanyagok, aknafedelek és aknafedél-állványzat, külső-belső burkolatok,

burkolólapok, díszlécek, dúcok, támfalak, tartóoszlopok, előregyártott rámpák, előtetők, épületpanelek, lécek,
lépcsők, lépcsőkorlátok, kerítések, műanyag sínek, oszlopok, rácsok, biztonsági korlátok, karbantartó platformok,
tartószerkezetek, konzolok, műanyag zártszelvények, nem fémből készült építési csövek, elágazó csövek,
csővégek, ereszcsatornák, esővíz-elvezető csatornák, nyomócsövek, sarokcsatornák, szennyvízcsövek,
vízelvezető csövek.
20

Műanyagból készült termékek, létrák, kábelcsatornák, kábelrögzítő eszközök, szekrények.

( 210 ) M 16 00965
( 220 ) 2016.03.18.
( 731 ) MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., Rovinj (HR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIRELA
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Főtt és szárított hal; szárított hal; halakból és tenger gyümölcseiből készült krémek; halfilé; hal olívaolajban;

halpástétomok; halkrém; halak; hal, tartósított; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; halkonzerv; halból készített
élelmiszertermékek; pácolt hal; feldolgozott halak; feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; sózott hal;
füstölt hal; halszeletek.
( 210 ) M 16 00968
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Bodzsár Tamás 100%, Mályi (HU)
( 541 ) Barrio Latino
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 00969
( 220 ) 2016.03.21.
( 731 ) Ceylan Basar Batuhan, Budapest (HU)
Kece Mehmet Kemal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Roczkó Zita, Budapest
( 541 ) Bay Döner
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.
30

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

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 00971
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) Sleep Care Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Pálinkás László, Budapest
( 541 ) LeVital
( 511 ) 20

Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;
ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.
24

Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;
pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;
textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takaró 100 % merino birka;
bárány és kaschmir alapanyagból.
35

Matrac, ágybetétek, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

( 210 ) M 16 00974
( 220 ) 2016.03.22.
( 731 ) Rácz Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 541 ) CALZE D'ORO
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 16 00984
( 220 ) 2016.03.23.
( 731 ) "K1" Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Advance Tower
M1202

( 511 ) 35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01028
( 220 ) 2016.03.24.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOLIGRIP
( 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).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01031
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01032
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) Lipovit Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 16 01033
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Kovács Beáta, Ózd

M1203

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 33

Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.
( 210 ) M 16 01034
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Kovács Beáta, Ózd
( 546 )

( 511 ) 33

Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.
( 210 ) M 16 01035
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Kovács Beáta, Ózd
( 546 )

( 511 ) 33

Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.
( 210 ) M 16 01036
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Kovács Beáta, Ózd
( 546 )

M1204

( 511 ) 33

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

muskotályos szőlő-, sornos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.
( 210 ) M 16 01037
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 01038
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 01043
( 220 ) 2016.03.25.
( 731 ) G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NeurogerloN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi 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).
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 16 01088
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;
szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.
( 210 ) M 16 01089
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) radiocafé
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;
szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.
( 210 ) M 16 01104
( 220 ) 2016.04.01.
( 731 ) PROCAM Műszaki és Fejlesztő Kft., Nagytarcsa (HU)
M1206
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( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01138
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) EUROWARES TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) File Gábor, Debrecen
( 541 ) Amíg szőröd nő és haj van a fejeden!
( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01150
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Smarthomes
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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 01157
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Vitajó
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01185
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) SANGSIN BRAKE CO., LTD, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu (KR)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Fékek gépkocsikhoz; hajtóláncok gépkocsikhoz; fékbélések gépkocsikhoz; fékpofák gépkocsikhoz; fék

szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz; féktárcsák gépkocsikhoz; tengelykapcsolók gépkocsikhoz;
tárcsafékek gépkocsikhoz; dobfékek gépkocsikhoz; fékdobok gépkocsikhoz; elektromos retarder gépkocsikhoz;
segédfék gépkocsikhoz; lég tárcsfékek gépkocsikhoz; féknyergek gépkocsikhoz; visszatápláló fék gépkocsikhoz;
csapágyak gépkocsikhoz; hajtószíj gépkocsikhoz; szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz;
ablaktörlő karok gépkocsikhoz ablakmosó folyadék adagoló funkciókkal; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok
gépkocsikhoz.
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( 210 ) M 16 01202
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Flexi Medical Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Hardver és szoftver kölcsönzés és bérbeadása; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai

hardver fejlesztés; számítástechnikai hardver tervezése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes
szoftver bővítése; számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver írás; számítógépprogramok írása;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás;
szoftvertervezés; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
( 210 ) M 16 01211
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Út a Boldogsághoz Non-profit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó 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).
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).
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 01284
( 220 ) 2016.04.15.
( 731 ) Codex Értékpapírnyomda Zrt., Budakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CODEX SEAL
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok

művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 16 01305
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Diehl Stiftung & Co, KG, Nürnberg (DE)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A Diehl-nél: A jövő az Ön kezében van!
( 511 ) 16

Blokkok [papíráruk]; ceruzák; értesítő kártyák; irodai kellékek (kivéve bútorok); íróeszközök; karton és

kartonból készült termékek; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvjelzők; papír; papír-írószer
áruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusokrajzszegek; szórólapok; tollak.
35

Cégek bemutatása az Interneten és egyéb médiákban; hirdetési rovatok készítése; internetes reklámozási

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyomtatott anyagok közzététele reklámcélra, beleértve az elektronikus
közzétételi formát is; on-line hirdetői tevékenység; reklámterjesztés személyes tanácsadás.
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( 210 ) M 16 01306
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Bognár György, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
ételrendelési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek (szolgáltatás); éttermek idegenforgalmi
célra.
( 210 ) M 16 01307
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Affinitas GmbH., Berlin (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; adatbázis hozzáférés biztosítása az interneten kapcsolati hálózatok felépítéséhez,

fejlesztéséhez és fenntartásához a privát szférában; internet kommunikációs szolgáltatások, információkhoz való
hozzáférés biztosítása az internet közvetítésével, interaktív modulokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten,
portálok, platformok, chatvonalak, chat szobák és fórumok biztosítása; távközlési szolgáltatások internet
kávézókban; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokban; elektronikus dokumentumés adatátviteli szolgáltatások az interneten; hang-, kép-, grafika- vagy adattovábbítás hálózatokon keresztül;
beszédhang- és adatszolgáltatás távközlési szolgáltatások területén, multimédiás szolgáltatások, telefon-, fax-,
e-mail, telefonszolgálat, információk elektronikus továbbítása, amely magában foglal szöveges és grafikus
ábrázolást képernyőkön való megjelenítéshez, képeket és információkat távoli megjelentetéséhez, valamint audio
és video adatok távoli beállításához és betáplálásához kommunikációs hálózatokban; hírügynökségek (sajtó
ügynökségek) az interneten; internetes domén és e-mail cím kapcsolatok számítógépes hálózatban; rádiós,
telekommunikációs és műholdas adatközlés; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása
számítógép szoftver, számítógépes programok és információk letöltéséhez; e-mail szolgáltatások; postafiók
szolgáltatások; online ajánlattétel, hozzáférés biztosítása információkhoz, és elektronikus információ továbbítás,
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szövegek, rajzok és képek készítése; valamennyi kép- és hangforma
információként és üzenetként való elektronikus továbbítása, valamint ezekhez való hozzáférés biztosítása az
interneten; mobiltelefon szolgáltatások, szöveges és hangüzenet szolgáltatások, továbbá hozzáférés biztosítása
letölthető videókhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, adatfájlokhoz, programokhoz (logók, képernyővédők), és
zenékhez az interneten keresztül.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; konzultáció szabadidős

tevékenységekhez résztvevők számára; szabadidős tevékenységek megszervezése interneten és interneten kívül;
coaching egyedülállók részére, amely magában foglalja egyedülállók számára tréningek és oktatás biztosítását
társas kapcsolatokat érintő ügyekben; szórakoztatással, zenével és oktatással kapcsolatos információk biztosítása
globális számítógépes hálózaton keresztül; a 41. osztályba tartozó nem-letölthető csengőhangok, videók, játékok
és zene biztosítása mobiltelefonokhoz vezeték nélküli hálózatokon keresztül, szórakoztató programok gyártása;
kulturális és társadalmi események szervezése és levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
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visszanyerhető tartalmak biztosítása, amelyek a 41. osztályba tartoznak.

45

Egyéni igényektől függő személyes és társasági szolgáltatások; társkereső ügynökségek, beleértve online és

online kapcsolat nélküli találkozók; szingli és társkereső ügynökségek; az előbbiekben felsorolt valamennyi
szolgáltatás elsősorban interneten keresztül; párkapcsolati tanácsadás, beleértve párkapcsolati analízis és
személyiség teszt, interneten keresztül is, személyi profil készítés és személyi tanácsadás egyedülállók részére
ilyen ügyekben, továbbá tanácsadás privát párkapcsolat kialakításához és házassághoz; bemutatkozások
szervezése ismeretlen felek részére kikapcsolódás céljából; horoszkóp készítés.
( 210 ) M 16 01308
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kívánságkosár
( 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 01311
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) GALLFOOD Pulykafeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GALLFOOD-Hosszan friss
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi-, és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 16 01327
( 220 ) 2016.04.20.
( 731 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZENDIUM BIOGUM
( 511 ) 3

Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

( 210 ) M 16 01340
( 220 ) 2016.04.20.
( 731 ) S.P.I.N. Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
( 546 )

( 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).
31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények
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és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01351
( 220 ) 2016.04.20.
( 731 ) Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bárdos László ügyvéd, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 41
42

Szakmai képzés.
Akkreditálás, tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

( 210 ) M 16 01358
( 220 ) 2016.04.22.
( 731 ) Christian Motorcyclists Association Hungary, Vecsés (HU)
( 740 ) SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Jótékony célú gyűjtések.

41

Vallásoktatás; sport edzőtábori szolgáltatások.

45

Vallási összejövetelek szervezése.

( 210 ) M 16 01419
( 220 ) 2016.04.27.
( 731 ) JIMRO Co., Ltd., Gunma 370-0021 (JP)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Adacolumn
( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 16 01461
( 220 ) 2016.04.28.
( 731 ) Greenpass Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sümegi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cheeseburgerek [szendvicsek], cukrászsütemények, desszert

mousse-ok [cukrászárú], gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények/torták, kakaós termékek, kekszek,
kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, magas
protein tartalmú gabonaszeletek, malomipari termékek, mandulás cukrászkészítmények, mandulás
cukrászsütemény, metélt tészta, nudli, galuska, metélttészta-alapú készételek, mézeskalács, palacsinták, piskóták,
pizzák, rizstorták, rizslepények, snack ételek (gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), sós kekszek, sütemények,
süteménytészta [pép, formázható], szendvicsek, tésztafélék, tortilla, zabalapú ételek, zabpehely, zsemlék.
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( 210 ) M 16 01467
( 220 ) 2016.05.02.
( 731 ) Hofer Sándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, szendvicsek.
Vendéglátás, kávéházzal kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01538
( 220 ) 2016.05.05.
( 731 ) PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Műszaki szolgáltatások; műszaki szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
számítógép-programozás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; ipari
automatizálással kapcsolatos tervkészítés és konzultáció; ipari automatizálási berendezések és rendszerek
tervezése; ipari tesztelés; ipari folyamatok kifejlesztése; ipari gépek tervezése; ipari létesítmények tervezése; ipari
üzemek tervezése; ipari tervezéssei kapcsolatos szaktanácsadás; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési
tesztelési szolgáltatások; tanúsítás [minőségellenőrzés]; ipari gyártóeszközök megfelelőségi tanúsítása; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai szaktanácsadás.
( 210 ) M 16 01613
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ARBOSA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01614
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BOSAR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01615
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARBEGIT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01616
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NOABSOR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 210 ) M 16 01617
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NYMABIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01618
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PLEXUMA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01619
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) TALIZAB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 01640
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)
( 740 ) Darabos Tamás főigazgató, Budapest
( 541 ) NAK
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01845
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 220 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 218.716
( 151 ) 2016.07.14.
( 210 ) M 15 01241
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Bényi Orsolya, Törökbálint
( 541 ) Hipersuli
( 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 217.215
( 151 ) 2015.11.12.
( 210 ) M 15 00728
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorkák (édességek), bonbonok, nyalókák (cukoráruk), étkezési szőlőcukor készítmények, édesítőszerek,

csokoládék.
32

Alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények üdítőitalokhoz,

energiaitalok, italporok.
( 111 ) 217.290
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 02193
( 220 ) 2014.07.08.
( 732 ) Wet Wipe Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 541 ) Softy
( 511 ) 3
5
21

Tisztítószerek kizárólag háztartási törlőkendő formájában.
Fertőtlenítőszerek kizárólag háztartási törlőkendő formájában.
Takarítóeszközök kizárólag háztartási törlőkendőkre.

( 111 ) 217.291
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 02194
( 220 ) 2014.07.08.
( 732 ) Wet Wipe Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5
21

Tisztítószerek kizárólag háztartási törlőkendő formájában.
Fertőtlenítőszerek kizárólag háztartási törlőkendő formájában.
Takarító eszközök kizárólag háztartási törlőkendőkre.

( 111 ) 218.392
( 151 ) 2016.05.03.
( 210 ) M 15 00071
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) Hunka Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Móré Viktória, Debrecen
( 541 ) HELLO PALEO
( 511 ) 32

Gyümölcslevek; mandulatej; zöldséglevek.
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.486
( 151 ) 2016.05.17.
( 210 ) M 13 03709
( 220 ) 2013.12.10.
( 732 ) Tillmann Ildikó, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Vass György, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

30

Lisztek és más gabonakészítmények.

31

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

osztályokba.
43

Vendéglátás, étterem, gyorsétterem, időleges szállásadás.

( 111 ) 218.539
( 151 ) 2016.05.31.
( 210 ) M 15 02042
( 220 ) 2015.07.28.
( 732 ) PDP TRADE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Fábián Bernadette, Szeged
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

Papíráruk, papíripari cikkek, irodagépek és irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

tartoznak más osztályokba).
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).
( 111 ) 218.545
( 151 ) 2016.05.31.
( 210 ) M 15 03698
( 220 ) 2015.12.10.
( 732 ) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECEPTMŰHELY
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1216
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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).
( 111 ) 218.617
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 01980
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) Mohács Maximal Kajak-Kenu Team, Mohács (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

A védjeggyel (logó), versenymegnevezéssel ellátott törölközők, zászlók értékesítése, védjeggyel (logó),

versenymegnevezéssel ellátott ruházati cikkek értékesítése.
41

Kajak és kenu sportversenyek szervezése, sportrendezvények lebonyolítása.

( 111 ) 218.618
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02383
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Raskó Attila EV., Szeged (HU)
( 541 ) evocontent
( 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).
( 111 ) 218.619
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02385
( 220 ) 2015.09.02.
( 732 ) Laposa Bence, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Lilla, Budapest (HU)
Laposa Zsófia, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HABLEÁNY
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.620
( 151 ) 2016.06.13.
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( 210 ) M 15 02496
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP CsekkRendező
( 511 ) 16

Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek
(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott
órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;
pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

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

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

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

általában, áru- és kereskedelmi ügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott
(telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
( 111 ) 218.621
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02502
( 220 ) 2015.09.15.
( 732 ) Görbedi Virág Alexa, Vác (HU)
( 541 ) DSE BAND Dynamism Strength Endurance
( 511 ) 25

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

28

Sportcikkek és felszerelések.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 218.622
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02503
( 220 ) 2015.09.15.
( 732 ) B-L ALHAMBRA EC., Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 111 ) 218.623
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02507
( 220 ) 2015.09.15.
( 732 ) Innovatív Takarmánykutató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kozsla László Gábor, Debrecen
( 541 ) VITA PIG
( 511 ) 29
31

Hús, húskivonatok, feldolgozott húsipari termékek; disznóhús; disznózsír.
Alga emberi vagy állati fogyasztásra; élő állatok; erősítő takarmány állatoknak; búzacsíra állati

fogyasztásra.
( 111 ) 218.624
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02518
( 220 ) 2015.09.16.
( 732 ) Magyar Cukor Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukor, cukorból készült tortadíszek, cukormáz süteményekhez, édesítőszer-természetes, glükóz,

kandiscukor, malátacukor, maltóz, nádcukorszirup, pálmacukor.
( 111 ) 218.625
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02649
( 220 ) 2015.09.30.
( 732 ) Gál József, Budapest (HU)
( 740 ) Balás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) mészársteak
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 218.626
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02647
( 220 ) 2015.09.30.
( 732 ) Pados Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fecser Péter, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Közösségi adományozás.

( 111 ) 218.627
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02679
( 220 ) 2015.10.05.
( 732 ) Witzing József, Nové Zámky, Sturovo (SK)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.628
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02677
( 220 ) 2015.10.05.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.629
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02778
( 220 ) 2015.10.13.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) VITA D3
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 218.630
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02781
( 220 ) 2015.10.13.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
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( 541 ) RUMINOMAX
( 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).
( 111 ) 218.631
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02897
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Péter Csaba, Péter 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).
( 111 ) 218.632
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 03767
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) 83 Ingatlan Beruházási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Munkácsi Imre Lóránt, Budapest
( 541 ) BENCH
( 511 ) 8
43

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

( 111 ) 218.633
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 03768
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 218.634
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 03543
( 220 ) 2015.11.30.
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( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.635
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 01963
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) Családbarátfürdő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.636
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02112
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) dr. Medveczki Mihály, 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).
( 111 ) 218.637
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02221
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koruhely Péter, Koruhely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
35

Napilapok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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( 111 ) 218.639
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02246
( 220 ) 2015.08.17.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 218.640
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02247
( 220 ) 2015.08.17.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 218.641
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02484
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) Lachmann Renáta, Győr (HU)
Lachmann István, Csopak (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
( 546 )
( 511 ) 25
40

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

( 111 ) 218.643
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02488
( 220 ) 2015.09.12.
( 732 ) Dorogi Éva 100%, Zsira (HU)
( 541 ) Alpokaqua
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

( 111 ) 218.644
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02607
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 541 ) Tiszta Udvar, Rendes Ház Magazin
( 511 ) 35

Hirdetés, reklám.
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Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

( 111 ) 218.645
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02606
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) Lasipe Kft., Cserdi (HU)
( 740 ) dr. Bányai Péter, Budapest
( 541 ) LASIPE
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.646
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02605
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) Lasipe Kft., Cserdi (HU)
( 740 ) dr. Bányai Péter, Budapest
( 541 ) ROMBURGER
( 511 ) 29

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

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

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka; 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).
( 111 ) 218.647
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02609
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) Timár Péter Balázs, Kunhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.648
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02747
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) Szőke Mihály István, Orosháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.649
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02742
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) Pádi Gyula, Budapest (HU)
( 740 ) Fábry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NANOPATIA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 218.650
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02741
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) DiCare Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) MÉRY Plusz
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Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 218.651
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02611
( 220 ) 2015.09.28.
( 732 ) SCA HYGIENE PRODUCTS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SCA - Anyák Háza
( 511 ) 35

PR; promóciós és reklámozási szolgáltatás.

36

Adománygyűjtés, adományok nyújtása.

45

Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére, pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi

betegek és hosszú távú ápolási létesítmények betegei számára.
( 111 ) 218.652
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 03522
( 220 ) 2015.11.25.
( 732 ) NAGORA MANUFAKTÚRA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) nagora
( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; ammóniák [tisztítószer]; antisztatikus

termékek háztartási használatra; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; bajuszpedrő; balzsamok nem
gyógyászati használatra; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények;
borotvaszappan; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerválószerek [kenőcsök]; cédrusolaj;
csillagánizs eszencia; csúszásgátló folyadékok padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dezodoráló szappanok;
dezodorok kedvenc háziállatoknak; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; esszenciális citromolaj;
eszenciaolajok; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fényesítő
krémek; fényesítő szerek; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; festékeltávolító termékek; fogfehérítő gélek;
fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények;
folttisztító szerek; folyadékok padlókhoz (csúszásgátló-); fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők; füstölő
készítmények [illatszerek]; gélek (fogfehérítő-); gerániumolaj; gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő
készítmények; hajspray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia
vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; ionon
[illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;
izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; krémek
bőrökhöz; kréta tisztításra; kristályszóda tisztításra; lakklemosó termékek; lefolyócsövek eldugulása elleni
készítmények; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek kozmetikai használatra;
levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulatej kozmetikai használatra;
masszázs gélek nem gyógyászati célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosószerek, nem
gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok];
nátronlúg; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok
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kozmetikai használatra; olajok tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek [mosószerek]; piperecikkek; piperetejek;
piperevizek; rózsaolaj; rozsdaeltávolító készítmények; rúzstokok; samponok; samponok kedvtelésből tartott
állatoknak; simító termékek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;
sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szafrol; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakállszínezékek;
szappanfakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére; száraz samponok; szemöldök ápolására
szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz;
talkumpor pipere használatra; teabogyó [teacsarab] olaj; termékek vászon illatosítására; terpének
[eszenciaolajok]; terpentinolaj [zsírtalanító szer]; terpentin [zsírtalanító szer]; textilpuhító szerek mosáshoz;
tisztítószerek; tömjénrudak; üvegtisztító folyadékok; viasz padlókhoz (csúszásgátló-); virágkivonatok
[illatszerek]; virágokból készített illatszer alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmetikai használatra;
zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.
5

Áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; biocidok; bőrkeményedés elleni készítmények; cédrusfa

rovarriasztókénti használatra; dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és
textilanyagokhoz; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő készítmények;
fertőtlenítőszerek; fürdősók; füstölőrudak; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; hüvelyöblítő készítmények;
iszap fürdőkhöz; levegő szagtalanító készítmények; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; pattanások kezelésére
szolgáló készítmények; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók; rovarriasztó szerek kutyáknak; személyes
szexuális síkosítószerek; szérumok; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; tinktúrák gyógyászati használatra.
21

Aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; bőr fényesítéshez; illatszerfüstölők; kozmetikai eszközök;

kozmetikai spatulák; üvegek [tárolóedények]; üvegpalackok [tartályok].
( 111 ) 218.653
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02878
( 220 ) 2015.10.21.
( 732 ) MMG Autó- és Domotechnikai Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.654
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02865
( 220 ) 2015.10.20.
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( 732 ) Nouvelle Media 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).
( 111 ) 218.655
( 151 ) 2016.06.13.
( 210 ) M 15 02748
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) Hatos István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Masszázs.

( 111 ) 218.656
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02499
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP Csekkrendező
( 511 ) 16

Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek
(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott
órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;
pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

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

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

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások
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általában, áru- és kereskedelmi ügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott
(telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
( 111 ) 218.657
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02485
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) Lachmann Renáta, Győr (HU)
Lachmann István, Csopak (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
( 546 )
( 511 ) 25
40

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

( 111 ) 218.658
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 03775
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Boda József, Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14
18

Ékszerek; ékszeres dobozok; ékszerkellékek; ékszertokok; dísztűk; karkötők; medálok; nyakkendőtűk.
Bőrből vagy műbőrből készült kézitáskák; bőrből vagy műbőrből készült kulcstokok; bőrből vagy műbőrből

készült aktatáskák; bőrből vagy műbőrből készült levéltárcák; bőrből vagy műbőrből készült névjegykártyatartók.
25

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

( 111 ) 218.659
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 03774
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) FERRERO S.p.A., Alba/Cuneo (IT)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) KINDER MEGLEPETÉS
( 511 ) 30

Sütemények és édességek; csokoládé és csokoládé alapú termékek; fagylalt.

( 111 ) 218.660
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02919
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 541 ) AIP'ART
( 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
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(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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.661
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02916
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) Petrenkó Tamás, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; kolbász; sonka; véreshurka; hentesáru; étkezési zsírok.

39

Áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás.

40

Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek füstölése.

( 111 ) 218.662
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02915
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) Petrenkó Tamás, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, kolbász.
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Áruszállítás.

( 111 ) 218.663
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02789
( 220 ) 2015.10.14.
( 732 ) Dankó András, Monor (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Ingatlanközvetítés; értékesítés.

( 111 ) 218.664
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02657
( 220 ) 2015.10.01.
( 732 ) Blikk Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sárközy Szabolcs,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ön miért olvassa? Blikk első kézből.
( 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 áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.665
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02656
( 220 ) 2015.10.01.
( 732 ) Blikk Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sárközy Szabolcs,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Te miért olvasod? Blikk első kézből.
( 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 áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.666
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02631
( 220 ) 2015.09.29.
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( 732 ) QSR24h Hungary Kft., Győr (HU)

( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) QSR24h Europe
( 511 ) 37

Járműalkatrészek és gépalkatrészek utómunkálatai, javítási munkálatai és installációs munkálatok.

39

Raktározási szolgáltatások keretében a járművek és gépek részeinek válogatása.

40

Anyagmegmunkálás, anyagfeldolgozás keretében járműalkatrészek és gépalkatrészek utómunkálatai;

hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása, válogatása.
42

Jármű- és gépalkatrészek minőségbiztosítása minőségbiztosítási ellenőrzések lefolytatása keretében,

jármű-és gépalkatrészek műszaki vizsgálata, anyagvizsgálata és minőségellenőrzése.
( 111 ) 218.667
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02249
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Ú.Bypass Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Okos Pont
( 511 ) 37

Minden elektronikai és műszaki cikk mechanikai és elektronikai szerelésével kapcsolatos szolgáltatás,

tevékenység.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 218.668
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02003
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) Arany-Szabó és Társa Fordító, Tolmács és Pályázatíró Betéti Társaság 100%, Pécs (HU)
( 541 ) Iskolasziget
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; számítógépes szoftverek.
16

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.
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 218.669
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02570
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Borkatedrális Kft., Villány (HU)
( 541 ) BORKATLAN
( 511 ) 33
35

Bor.
Élelmiszer kereskedelem.

( 111 ) 218.670
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( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02572
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) RAJKÓ ISKOLA ÉS MŰVÉSZEGYÜTTES
( 511 ) 16

Papír, karton anyagból reklám és propaganda céljára készült termékek, plakátok, lemezborítók, ismertető

füzetek; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére tanítási és oktatási
anyagok;(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 111 ) 218.671
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02573
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., Tokaj (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lenyonyolítása; könyvkiadás.

( 111 ) 218.672
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02831
( 220 ) 2015.10.16.
( 732 ) Podravka International Kft. 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Főzz szabadon!
( 511 ) 29
30

Húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.
Fűszerek.

( 111 ) 218.673
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02902
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 3FLUART
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.674
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02903
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) VIVALDI Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.675
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02904
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) pelican travel.com s.r.o., Bratislava (SK)
( 541 ) PELIKAN.HU A TE UTAD NÁLUNK KEZDŐDIK
( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Utazásszervezés, repülőjegy értékesítés.

( 111 ) 218.676
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02905
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil (AT)
( 300 ) 284417 2015.07.07. AT
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Hft., Budapest
( 541 ) HEY-HO
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és pótkávé; rizs; tápióka és szágó; liszt és készítmények gabonából; kenyér, sütemények és

cukorkák; ehető jég; cukor, méz, melasz; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, szószok (ízesítők); fűszerek; jég;
tea-alapú italok; jeges tea.
32

Sörök; ásvány- és szódavizek és alkoholmentes italok; gyümölcs italok és gyümölcslevek; nektárok;

gyümölcs nektár italok; zöldség italok és zöldséglevek (italok); szirupok és egyéb italok készítéséhez való
készítmények.
( 111 ) 218.677
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02961
( 220 ) 2015.10.31.
( 732 ) Galántai György, Fót (HU)
Kajos Gabriella, Fót (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 218.678
( 151 ) 2016.06.14.
( 210 ) M 15 02962
( 220 ) 2015.10.31.
( 732 ) Barbély Balázs, Szigetmonostor (HU)
( 541 ) varázspalló
( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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( 111 ) 218.679
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 03026
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) Szabó Antal, Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) KERAK Keresztény Advent Közösség
( 511 ) 16

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

termékek;könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); hírlevelek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poszterek; prospektusok; nyomtatott kiadványok, könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások [képzés]; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; mentorálás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk szolgáltatása; szemináriumok
rendezése és vezetése; vallásoktatás; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
45

Vallási összejövetelek szervezése és lebonyolítása; vallási szolgáltatások; vallási szertartások levezetése.

( 111 ) 218.680
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 03027
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) FORT-BAU THERM Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CASTELLUM HOTEL HOLLÓKŐ
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

( 111 ) 218.681
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 03028
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIF POWERCAP
( 511 ) 3

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

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők;
impregnált törlőruhák tisztításhoz.
5

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek); csíraölő (fertőtlenítő)
szerek (germicidek); baktériumölő szerek, parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek
(inszekticidek); gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő készítmények;
rovarriasztók.
( 111 ) 218.682
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 03029
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) Alpha Metals, Inc. (a Delaware corporation), South Plainfield, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HI FLO
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Fém forraszanyag ötvözet, amelynek alkalmazása megakadályozza szennyezés képződését és növeli a

folyékonyságot forrasztó berendezések használatakor.
( 111 ) 218.683
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 03712
( 220 ) 2015.12.11.
( 732 ) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; cigaretta vagy dohány
hevítésére szolgáló elektromos készülékek és azok alkatrészei nikotintartalmú aeroszol belégzésre való
kibocsátásához; elektromos cigarettákhoz használt folyékony nikotin oldat; dohányzási cikkek, cigarettapapírok,
cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 218.684
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 14 03784
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú

desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; krémporok.
30

Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készitmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú
készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú
készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes
édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,
fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek
és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészitmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok
készítéséhez; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész
gabonafélék; gabonakészítmények.
32

Enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű és

gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;
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szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);

szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.
( 111 ) 218.685
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02274
( 220 ) 2015.08.24.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.686
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 00022
( 220 ) 2015.01.09.
( 732 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 218.687
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 00027
( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) Ágymester Manufaktúra Kft., Gyál (HU)
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( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ÁGYMESTER
( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
24

Bútorhuzatok textilből, bútorszövetek, kárpitok, bútorvédő huzatok.

37

Bútorok karbantartása, bútorok kárpitozása, bútorfelújítás, bútorjavítás.

( 111 ) 218.688
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 00454
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Budai Péter, Budapest
( 541 ) mert jogában áll
( 511 ) 36
45

Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások.
Jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás, képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

( 111 ) 218.689
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01249
( 220 ) 2015.05.05.
( 732 ) Aréna Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

Szeszes italok nagykereskedelme.

( 111 ) 218.690
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01506
( 220 ) 2015.06.04.
( 732 ) Dante International S.A., Bucharest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Online mindig könnyebb
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.691
( 151 ) 2016.06.15.
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( 210 ) M 15 01620
( 220 ) 2015.06.16.
( 732 ) K & K Family Zöldség-szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zsámbék (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Feldolgozatlan gyümölcsök; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök; friss salátazöldségek; friss

zöldségek; kerti saláták; konyhakerti növények; konyhakész salátakeverék; nyers gyümölcsök; nyers zöldségek.
40

Élelmiszer feldolgozás, zöldség feldolgozás.

( 111 ) 218.692
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01763
( 220 ) 2015.06.30.
( 732 ) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)
( 554 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.693
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02146
( 220 ) 2015.08.05.
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin
étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények
gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők;
alginátok gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati
használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények;
állatok lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek;
alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak
humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák;
anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények;
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ásványi élelmiszerkiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; atkairtó

szerek; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és
állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;
balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek;
bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölőszerek;biocidok; biológiai készítmények
állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák
állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti
használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra; borogatások;
borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm
gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztókénti használatra; cellulózészterek
gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak kezelésére;
citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta;
csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes vagy állatok általi
használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai
készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; digitalin; dohánykivonatok (rovarirtó szerek);
dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti
használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó
szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; inkontinencia-pelenkák; egészségügyi kendők;
egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok;
élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrendkiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);
elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati
használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;
enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítőszerek(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;
észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek;
étrendkiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra;
eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni
termékek; fagyást(testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén
gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó;
féregirtó szerek; fertőtlenítő (csíraölő) szerek; fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra;
fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez;
fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati
amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok;
fogcementek; fogsorragasztók, fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid
gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra;
fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi
termékek; gázok gyógyászati használatra; géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok;
glükóz étrendkiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti,
gumigyanta gyógyászati használatra; gumi gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények;
gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti
készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk
lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti
használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin;
hidrasztinin; hidrogénperoxid gyógyászati használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök;
higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények;
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húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k

gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra;
idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izotópok gyógyászati
használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti használatra; jodidok
gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati használatra;
kámforgyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor gyógyászati használatra;
kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő szer); karkötők gyógyászati
használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu gyógyszerészeti
használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti
használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák
fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére;
készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin
gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium(szemvíz);
kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin
gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények;
korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;
kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kreozot
gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg; kúpok (végbél- vagy
hüvely); kuráre; kutya lemosószerek (öblítő); kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati használatra;
kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok orvosi vagy állatorvosi
célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;
légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; lemosószerek állatgyógyászati
használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti
használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő szagtalanító
készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta
gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra;
mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti használatra;
méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti
használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására
szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra;
mintázóviasz fogászati használatra; moleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó
szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok;
napfény okozta leégés elleni kenőcsök; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; narkotikumok;
nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi
gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen;
nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok
kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumszármazékok;
opodeldok; organoterápiás készítmények; orvosi alkohol; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek
gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; övek egészségügyi betétekhez; oxigén
gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papírmustár tapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek;
párnák szoptatáshoz; pasztillák; cukorkák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti
használatra; pelenkák állatoknak; babapelenkák; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok
gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; piócák gyógyászati használatra; pollen
étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti
célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati
használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi
gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;
ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;
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rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; élő szövetből álló sebészeti

implantátumok; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok(gyógyító); sebtapaszok; sók
gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;
szárító(nedvszívó)szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra;
szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek;
szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek;
szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő
betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;
szulfonamidok (gyógyszerek); talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag
adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor
(laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;
tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti
használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati
használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; bütyökvédő
párna; tyúkszemirtó szerek; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra; vatta gyógyászati
használatra; vazelin gyógyászati használatra; tisztasági betét; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények
állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy
állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf
(EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények;
vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin orvosi célokra;
zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-,
karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszerek; fehérje-, kreatin-,
karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított élelmiszerek; kondroitin készítmények.
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;
acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; akváriumfedők; akváriumok (szobai-);
állatsörték (kefeáruk és ecsetek); alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; arcfestés
eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és
kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;
bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,
kézi; borstartók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák
porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;
cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai
evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási
használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok
papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőrdörzsöléséhez;
dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek;
edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és -alátétek; edénykészletek;
edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók;
éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyvesfazekak; eszközök
nyakkendők formatartására; ételburák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai -); fajanszedények;
fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok;
fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; festett üveg; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos);
fésűtartók; fogkefék; fogkefék(elektromos -); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra;
fokhagymaprések (konyhai eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak;
főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok;
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grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái;

gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk
madaraknak; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem
elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez;
hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hütőpalackok; hűtőtáskák
(hordozható -), nem elektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz;
ivópoharak; izotermikus zsákok; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök;kancsók; kaptafák (tágítok); karos
gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi -); kávéfőzők, nem
elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem elektromos; kefeáruk;
kefék; kefék (elektromos -), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez anyagok; kefék
tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási
használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek
kedvtelésből tartott állatoknak; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktél shaker); kézi
szőnyegporolók, prakkerek; kisnyársak (tűk) fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási
használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák; konyhai tárolók; korsók; kosarak háztartási használatra;
kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok(üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék,tálkák; laposüvegek; légy
csapdák; légyfogók (légycsapók); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőröskészletek;
locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdők; madárkalitkák;
majolika;malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;
metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;
műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos
ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyeles serpenyők; nyélre erősített
felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;
ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;
öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem sztalneműk;palacknyitók, elektromos és nem elektromos;
palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;
patkányfogók (csapdák); piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz);
poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok;
portalanító készülékek, nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták
(háztartási eszközök); rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök;
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);
salátástálak; sámfa; sámfák (tágítok); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikálóeszközök fémből
nyeles serpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;
söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes
tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;
szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;
szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;
szivacstartók; szívószálak; szobai terráriumok (viváriumok); szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából
vagy üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek
öntözőcsőhöz; szőnyegseprők; szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási
használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák;
teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek, opálüvegek;
terráriumok, (növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító
(fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási
használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók;
tojató tojások (mesterséges); tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk;
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urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények (savszállításra); üvegek(tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék);
üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg
kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál, nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy
textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk;
vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó készüléke, nem elektromos;
virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;
zománcozott üveg; italkeverők; shakerek.
25

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

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházatrészei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;
cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,
kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok
lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;
fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;
futballcipők; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;
fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok
(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós
csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó
alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik
(bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); keményingmellek, plasztronok; kerek papi
sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat);
kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;
lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;
mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók;
miseruhák, kazulák; mitrák; műbőr ruházat; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,
munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;
nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok;
párkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak
(szőrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;
sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászon lábbelik;
sportcipők; sport lábbelik; sportmezek; strand lábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;
szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); szvetterek; talpak
lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);
térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk;
vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár (tartósított paprika);
alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;
alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera
emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;
baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;
csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok
étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő;
földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási
használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;
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hal, tartósított; hentesáruk; heringek (nem élő); homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves
koncentrátumok; hús,tartósított; joghurt; kagylók, (ehető -), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefir; kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;
kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin
étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények;
madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek
(tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,
tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;
pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli;
prosztokvasa (savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;
rjazsenka (erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó
gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcsalapú -); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;
sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj;
szmetana (tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermék); tejtermékek; tengeri rákok,
apró, nem élö; tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes -); tojások;tojáspor;
tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru);
virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;
zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tej és
tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; protein
alapú termékek; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; algák (fűszer); amerikai mogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;
ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák
süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá
tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi
fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow
(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;
cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);
csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);
desszertmousse-ok (cukrászáru); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák
(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes -); élelmiszer ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő
ételekhez; élesztők, erjesztő anyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az
illóolajokat; ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek;
fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési
használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k
(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy
(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítőszerek; jég (ehető-); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy
mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;
kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül,
macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,
sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös -); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein
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tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat

élelmezési célra; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,
mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélttészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;
mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként
való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);
pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;
propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény; sáfrány
(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs alapú-); só élelmiszerek tartósítására;
sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;
sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra);
szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;
szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi
tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);
tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;
töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött
gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;
zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; csokoládészeletek; gabonaszeletek és müzliszeletek; energiaszeletek; búza
alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez;
szénhidrát alapú élelmiszerek.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes
gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,
alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok
előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz
(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú
alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); sörcefre; sörök; szasszaparilla
(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok.
35

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;
árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból;
áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk
illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási
propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek kölcsönzése; gazdasági
előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve;
hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás
fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kommunikáció átírása
(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
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kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti
segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,
hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;
telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); telemarketing szolgáltatások; televíziós
reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése
mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti könyvvizsgálat, üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
valamint étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők, sportolóknak
szánt élelmiszerek, fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított
élelmiszerek, kondroitin készítmények, italkeverők, shakerek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek,
szójaleticin, lenmagolaj, protein alapú termékek, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú
italok, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek, búza alapú szeletek és magas
fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú
élelmiszerek, fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok és ruházati cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme,
valamint reklámozása.
( 111 ) 218.694
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01883
( 220 ) 2015.07.10.
( 732 ) HAZAI KÁVÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Baja (HU)
( 740 ) dr. Reiniger Balázs ügyvéd,Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Magyarországon feldolgozott kávék.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.695
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02285
( 220 ) 2015.08.25.
( 732 ) Varga Szilvia, Tahitótfalu (HU)
Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)
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Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete, Budapest (HU)

Katlan Tóni Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pándi Márk, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.696
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02289
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Four Point 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.697
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02537
( 220 ) 2015.09.18.
( 732 ) Molnár Ákos, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

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

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.698
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02801
( 220 ) 2015.10.14.
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( 732 ) EC (SHANGHAI)-EU DIRECT SALE PLATFORM Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.699
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02809
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
43

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

( 111 ) 218.700
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02019
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Szemerédi Mária, Kőszeg (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémekből és ötvözeteikből készült, vagy ezekkel bevont férfi, női, gyerek ékszerek, fülbevalók,

gyűrűk, karkötők, medálok, brossok, nyakkendőtűk, mandzsettagombok, ékszertokok, apró díszítőtárgyak, bizsuk
[ékszerek], kulcstartók, kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, érmék, órák.
20

Lakberendezési és kegyeleti dísztárgyak szárított növényi részekből (virág, termés, levél, gyökér), faliképek,

képkeretek; dobozok nem fémből.
26

Hajdíszek, hajráfok, csatok, hajgumik, kalapdíszek, dísz gombok, varródobozok, szárítással tartósított

növényi részek (virág, termés, levél, gyökér) díszítésre.
( 111 ) 218.701
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02157
( 220 ) 2015.08.07.
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( 732 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)

( 541 ) LÁRHEN
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi adminisztrációk végzése; termék bemutatók szervezése;

reklám-és marketing tevékenységek; áruk és szolgáltatások brand építése kereskedelmi, marketing területeken.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; gazdasági és pénzügyi tanácsadások; finanszírozási szolgáltatásokban

tanácsadások.
41

Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szórakoztatás; kulturális szolgáltatások.

45

Szellemi tulajdon jogokkal kapcsolatos tanácsadások, kutatások, szellemi tulajdon jogok kezelése;

képviselet.
( 111 ) 218.702
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02272
( 220 ) 2015.08.24.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon-Fiala János, Budapest
( 541 ) Tippmix-Sport. Fogadás. Élmény
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.703
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02273
( 220 ) 2015.08.24.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon Fiala János, Budapest
( 541 ) Benne vagy a játékban?
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.704
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02283
( 220 ) 2015.08.25.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
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kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

reklámozás.
38

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

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 111 ) 218.705
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02284
( 220 ) 2015.08.25.
( 732 ) MÁGNES Orvosi, Diagnosztikai Kft., Halásztelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Kertészeti szolgáltatás ezen belül virágkötészet.

( 111 ) 218.706
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 02018
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Misi Tamás, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Férfiálom
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők emberek számára, higiéniai kenőanyagok.
10

Szexbabák, szexuális játékszerek, óvszerek, vibrátorok.

35

Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők emberek számára, higiéniai kenőanyagok, szexbabák, szexuális
játékszerek, óvszerek, vibrátorok kiskereskedelme, csomagküldő, valamint e-kereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 218.707
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01365
( 220 ) 2015.05.20.
( 732 ) dr. Chen Zen, Budapest (HU)
( 591 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.
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( 111 ) 218.708
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 01234
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) Magyar Vasúttörténeti Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó László, Szabó & Dénes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Európai Kerti vasutak találkozója
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.709
( 151 ) 2016.06.15.
( 210 ) M 15 00710
( 220 ) 2015.03.10.
( 732 ) Hungaro-Food 2009 Kft., Békésszentandrás (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországon előállított baromfi, nem élő; disznóhús; disznózsír: hentesáruk; hús; húskonzervek;

hús,tartósított; kolbász; májpástétom; sajtok; sonka; sózott hús; vadhús.
39

Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás, termékek csomagolása.
40

Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

fagyasztása; élelmiszerek füstölése.
( 111 ) 218.713
( 151 ) 2016.06.22.
( 210 ) M 15 02750
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) Szűcs Imre Lóránt, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
41

Könyvek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anyagok.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); képességfelmérés, tanácsadás.
44

Pszichológus szolgáltatásai.

( 111 ) 218.714
( 151 ) 2016.06.22.
( 210 ) M 15 02774
( 220 ) 2015.10.13.
( 732 ) ABRABORO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bányai Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
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elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.715
( 151 ) 2016.06.22.
( 210 ) M 15 02881
( 220 ) 2015.10.21.
( 732 ) Orion Corp., Espoo (FI)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ORILAN
( 511 ) 5

Állatorvosi rendelvényre árusított gyógyszerek állatgyógyászati célra.

( 111 ) 218.728
( 151 ) 2016.06.27.
( 210 ) M 16 00239
( 220 ) 2016.01.28.
( 732 ) prof. dr. Fachet József, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 218.731
( 151 ) 2016.06.27.
( 210 ) M 16 00190
( 220 ) 2016.01.22.
( 732 ) CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váradi János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 9

Adatkódoló, adattitkosító berendezések; adatbázisok; adatkommunikációs szoftverek; adattárolók

[szoftverek] számítógépes használatra; adatvédelmi tartalékegységek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra
szolgáló számítógépes szoftverek; alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; applikációs
szoftver; digitális formában tárolt számítógépes programok; elektronikus adathordozók; kódolt programok;
letölthető képfájlok; letölthető zenefájlok; számítógép interfészek; számítógépes adatbázis szerverek;
számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek [programok];
számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes szoftverek adattárolás
automatizálásához; számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez;
számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes szoftverek; személyes
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adatok védelmét biztosító szoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; USB pendrive-ok.

38

Kódolt kommunikáció továbbítása; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok és dokumentumok

elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; digitális fájlok
továbbítása; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus üzenetküldési szolgáltatások;
e-mail szolgáltatások; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hozzáférés biztosítása
online adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs
szolgáltatások; információ számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; információ
számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; információk átvitele telematikai kódokkal;
információtovábbítás számítógéppel; internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes
fórumok biztosítása; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; kódolt üzenetek és képek átvitele;
számítógépes programok elektronikus átvitele interneten keresztül; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban
tárolt adatok elektronikus cseréje; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével;
videokonferencia szolgáltatások.
42

Tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; adatbiztonsági

szolgáltatások; adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok
bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok
elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása
[nem fizikai átalakítás]; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
helyreállítása; adatraktározás; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;
digitális képek kódolása; digitális zene kódolása; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes
programozás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus adattárolás;
elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; elektronikus információ adatkonverziója; felhő
alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek;
ideiglenes használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló
operációs szoftverek bérbeadása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló
operációs szoftverek programozása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló
operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek]
bérlete; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és hitelesítése; információtechnológiai [it] tanácsadási
szolgáltatások; internetes biztonsági programok programozása; internetes honlapok létrehozására szolgáló
számítógépes programok, szoftverek és kódok írása megbízásra; internetes weboldal hosting szolgáltatások;
műszaki kutatás; programok fejlesztése; számítógép programok installációja; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes kód konvertálás; számítógépes kódok fejlesztése;
számítógépes kódok tervezése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes szolgáltatások elektronikus
adattárolással kapcsolatban; számítógépes programok frissítése; számítógépes programok karbantartása;
számítógépes programok készítése; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes programok tervezése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás;
számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; szerver hosting, szerverbérlés; szoftver mint
szolgáltatás [saas]; szoftveralkotás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverek
kölcsönzése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; üzenetek kódolása.
A rovat 103 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 15 00977
( 220 ) 2015.04.07.
( 731 ) AUTONOVA EXPORT-IMPORT Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SZIKLAI
( 511 ) 7

Kipufogók; kipufogó flexibilis csövek; hangtompítók kipufogókhoz; hangtompítók, kipufogódobok;

kipufogódobok motorokhoz; kipufogócsövek gépkocsikhoz; kipufogórendszerek részét képező kipufogódobok,
hangtompítók; kipufogó rendszerek járművekhez;kipufogócsövek szárazföldi járművekhez; katalizátor egységek
járművek kipufogóihoz; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; katalizátorok belső égésű
motorok kipufogógázaihoz; járműkipufogó-rendszerek részét képező kipufogódobok,hangtompítók; járművek
kipufogó rendszereinek részét képező hangelnyelők (hangtompítók); katalizátorok; katalizátorok járműkipufogók
részeként.
12

Dísztárcsák; dekoratív jármű dísztárcsák; dekoratív dísztárcsák járművekhez; légterelők járművekhez;

járművek légterelői; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;
spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldijárművekhez; üléshuzatok járművekhez; üléshuzatok autóülésekhez;
jármű üléshuzatok (formára szabott); jármű üléshuzatok (méretre szabott); üléshuzatok autókban történő
használatra (alakra formált); vonóhorog szerelvények gépjáművekhez; ablaktörlők,szélvédőtörlők; ablaktörlők;
ablaktörlő karok; ablaktörlő lapátok járművekhez; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlők, szélvédőtörlők
gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); ablaktörlő lapát betétek járművek
szélvédőihez;járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; abroncsok járműkerekekhez,
autóbuszok; biztonsági hevederek járműülésekhez; biztonsági övek járműülésekhez; csomagtartók járművekhez;
csúszásgátlók járműabroncsokhoz; dísztárcsák (kerekekre);elektromos járművek; fejtámaszok járműülésekhez;
felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; fékek járművekhez; fékfogasívek járművekhez; fékgarnitúrák
járművekhez; fékpofák járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentőáttételek
szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek mint szárazföldi járművek alkatrészei, a motorok kivételével;
furgonok (járművek); gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi
lökhárítók;gépkocsi-motorházfedelek; gépkocsialvázak; gépkocsik; gumiabroncsok; hajtóláncok szárazföldi
járművek részére; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez;
hajtóműtengelyek szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldijárművekhez; hátrameneti jelzők
járművekhez; huzatok járművek kormánykerekeire; irányjelzők járművekhez; jármű gumiabroncsok; jármű
karosszériák; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműkerekek; járműülések; járművek belső kárpitjai;
járművekhidraulikushálózatai; járművek kerékküllői; járművek lökhárítói, kerékagyak járművekhez;
kormánykerekek járművekhez; kürtök járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; légzsákok (biztonsági
felszerelések gépkocsikba); motorházfedelek;motorházfedél-emelők (szárazföldi járművek részei);
motorkerékpárok; napellenzők gépkocsikba; párásodás elleni készülékek járművekhez; pótkocsi-csatlakoztatók
járművekhez; sebességváltók, fogaskerekes hajtóművek szárazföldi járművekhez; sebességváltókszárazföldi
járművekhez; síléctartók gépkocsikhoz; szabadonfutók szárazföldi járművekhez; sportkocsik; személygépkocsik;
összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; szélvédők; szélvédőtörlők; tanksapkák
járművekhez; teherautók,kamionok; tengelyek (járművekhez); tengelykapcsolók földi járművekhez;
tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; torziós rudak vagy rugók járművekhez; üléshuzatok járművekhez;
védőhuzatok járművekhez; visszapillantó tükrök.
35

Reklámszövegírás; reklámok elkészítése; online reklámozás; weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 217.544
( 732 ) NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 128.846
( 732 ) FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. 2/3, Debrecen (HU) Compagnie Gervais Danone S.A.
1/3, Paris (FR)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Dr. Bérczes László, Budapest DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M1256

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 118.393
( 732 ) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő cég), Cincinnati, Ohio állam (US)
( 111 ) 118.394
( 732 ) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő cég), Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 118.407
( 732 ) Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio (US)
( 111 ) 118.611
( 732 ) Welch Foods Inc., A Cooperative, Concord, Massachusetts (US)
( 111 ) 118.626
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 126.061
( 732 ) Sakrete Inc. , Cincinatti, Ohio (US)
( 111 ) 142.000
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 143.850
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 144.757
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 145.407
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 145.408
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 146.273
( 732 ) EFT Services Holding B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 148.875
( 732 ) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 148.878
( 732 ) T.C.Debica S.A., Debica (PL)
( 111 ) 149.082
( 732 ) HMV (Brands) Limited, Middlesbrough (GB)
( 111 ) 149.210
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 111 ) 149.211
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( 732 ) Goya Foods, Inc., Secaucus, New Jersey (US)

( 111 ) 149.589
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 149.593
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 149.826
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 150.196
( 732 ) HMV (Brands) Limited, Middlesbrough (GB)
( 111 ) 151.235
( 732 ) Fruit of the Loom Inc., Bowling Green, Kentucky (US)
( 111 ) 151.387
( 732 ) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.346
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 152.458
( 732 ) Denso Corporation, Kariya-city, Aichi-pref. (JP)
( 111 ) 153.569
( 732 ) UNIFRAX I LLC, Tonawada, New York (US)
( 111 ) 154.756
( 732 ) T.C. Debica S.A., Debica (PL)
( 111 ) 155.684
( 732 ) General Wireless IP Holdings LLC ("GW IP"), Fort Worth, TX (US)
( 111 ) 187.479
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.523
( 732 ) ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.526
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.544
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.777
( 732 ) Innovaster Kft., Veresegyház (HU)
( 111 ) 188.832
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
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( 111 ) 188.838
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.839
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.847
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.849
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.855
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.862
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 188.897
( 732 ) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.033
( 732 ) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
( 111 ) 189.539
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.802
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.803
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.805
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.806
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.807
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.918
( 732 ) Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 189.991
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 189.998
( 732 ) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 189.999
( 732 ) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.195
( 732 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 111 ) 190.208
( 732 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 111 ) 190.253
( 732 ) Unilever PLC, Wirral, Merseyside (GB)
( 111 ) 191.130
( 732 ) UNILEVER N. V., AL Rotterdam (NL)
( 111 ) 191.373
( 732 ) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Pánd (HU)
( 111 ) 191.445
( 732 ) LAPKER Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.621
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.624
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.760
( 732 ) Salix Pharmaceuticals, Inc., Bridgewater (US)
( 111 ) 193.240
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 193.241
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 194.413
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 196.271
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 196.272
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
A rovat 66 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 113.799
( 732 ) HMV (Brands) Limited, Middlesbrough (GB)
( 111 ) 115.130
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 115.131
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 117.219
( 732 ) HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)
( 111 ) 117.220
( 732 ) HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)
( 111 ) 122.836
( 732 ) Irish Distillers Limited, Dublin 4 (IE)
( 111 ) 125.699
( 732 ) Bukkyo Dendo Kyokai, Minato-ku, Tokyo (JP)
( 111 ) 128.722
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 131.862
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 131.863
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 131.864
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 137.521
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 141.911
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 143.850
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 144.757
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 144.790
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
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( 111 ) 145.407
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 145.408
( 732 ) C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 148.982
( 732 ) H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)
( 111 ) 149.082
( 732 ) HMV (Brands) Limited, Middlesbrough (GB)
( 111 ) 150.196
( 732 ) HMV (Brands) Limited, Middlesbrough (GB)
( 111 ) 153.569
( 732 ) UNIFRAX I LLC, Tonawada, New York (US)
( 111 ) 156.748
( 732 ) Velcro BVBA, Deinze (BE)
( 111 ) 160.646
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 163.315
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 166.384
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 167.577
( 732 ) Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)
( 111 ) 171.340
( 732 ) HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)
( 111 ) 172.689
( 732 ) "LITTKE" Pezsgőház Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 185.684
( 732 ) Szamos Annabella, Budapest (HU)
( 111 ) 185.685
( 732 ) Szamos Annabella, Budapest (HU)
( 111 ) 187.479
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.542
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
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( 111 ) 189.564
( 732 ) IMPRESS-SHOES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 193.646
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 194.264
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 194.974
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 195.077
( 732 ) Gestor Real Estate Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.461
( 732 ) Kozmik Hungaria Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 197.207
( 732 ) Kozmik Hungaria Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 197.917
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 197.918
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 198.405
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 200.190
( 732 ) MyRisk Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.861
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 111 ) 209.636
( 732 ) LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 213.780
( 732 ) HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.781
( 732 ) HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 214.065
( 732 ) GANZ Energetikai és Technológiai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 214.633
( 732 ) Coolinvest Ingatlan és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 111 ) 214.636
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( 732 ) Coolinvest Ingatlan és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

( 111 ) 214.775
( 732 ) Coolinvest Ingatlan és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 111 ) 217.536
( 732 ) HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.100
( 732 ) Sipos Ádám, Debrecen (HU)
A rovat 54 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.804
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.365
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.366
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.559
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.560
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 124.106
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 125.704
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.446
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.449
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 130.451
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.454
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.644
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 134.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.120
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.780
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.821
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.832
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.045
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.281
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.528
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.598
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 138.725
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.726
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.727
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.737
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.037
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 155.387
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 155.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.290
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.291
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.292
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.183
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.707
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 169.885
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( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 170.671
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 173.201
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 173.202
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.075
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.144
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 178.223
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 178.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.366
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 184.304
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 185.255
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.515
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.628
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

M1267

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 194.630
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.635
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.776
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.646
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.299
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.512
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.720
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.724
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 198.982
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.696
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.246
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.468
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.772
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 202.237
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.655
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.511
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.047
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.986
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.784
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.794
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.030
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 211.131
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 211.930
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 214.564
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 214.903
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 72 darab közlést tartalmaz.
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Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.804
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.365
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.366
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.559
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.560
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 124.106
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 125.704
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.446
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.449
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.451
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.454
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.644
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 134.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 135.120
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.780
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.821
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 111 ) 136.832
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 137.045
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.281
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.528
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.598
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.725
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.726
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.727
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 139.737
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 141.037
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 155.387
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 155.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 161.290
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 161.291
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 161.292
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 162.183
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 162.707
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 169.885
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 170.671
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 173.201
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 173.202
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 176.075
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 177.144
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 178.223
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 178.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 183.366
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 184.304
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 185.255
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.464
( 732 ) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győrújbarát (HU)
( 111 ) 191.515
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.628
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.630
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.635
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.776
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 195.646
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.299
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.512
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.720
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.724
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 198.982
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 199.696
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 200.246
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 202.237
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 111 ) 205.511
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 207.047
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 207.986
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.784
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.794
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 210.030
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 211.131
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 211.930
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 212.693
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( 732 ) BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 213.542
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.543
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.544
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.545
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.546
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.547
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.548
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.564
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 214.903
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
A rovat 78 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 114.870
( 732 ) Intervet, Inc.,, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 118.611
( 732 ) Welch Foods Inc., A Cooperative, Concord, Massachusetts (US)
( 111 ) 132.356
( 732 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York (US)
( 111 ) 140.004
( 732 ) Intervet, Inc.,, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 156.011
( 732 ) Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 165.302
( 732 ) Intervet, Inc.,, Madison, New Jersey (US)
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( 111 ) 166.176
( 732 ) Intervet, Inc., Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 166.180
( 732 ) Intervet, Inc., Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 176.657
( 732 ) Intervet, Inc.,, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 191.004
( 732 ) Samoptic Kft., Esztergom (HU)
( 111 ) 191.373
( 732 ) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Pánd (HU)
( 111 ) 191.760
( 732 ) Salix Pharmaceuticals, Inc., Bridgewater (US)
( 111 ) 201.468
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 111 ) 201.772
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 111 ) 202.655
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 111 ) 204.117
( 732 ) König Fashion Group Kft. 1/2, Budapest (HU)
Erőss Beatrix 1/2, Budapest (HU)
( 111 ) 205.568
( 732 ) Intervet, Inc.,, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 206.360
( 732 ) Ursa et Ursus Kiadó Kft., Badacsonytomaj (HU)
A rovat 18 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 16 01569
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 14 02570
( 731 ) Antikvárium.hu Kft., Szeged (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 15 01803
( 731 ) Páczelt Mihály, Matty (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapest
( 210 ) M 16 01351
( 731 ) Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bárdos László ügyvéd, Zalaegerszeg
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 14 03810
( 731 ) KORALL-HAI Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 16 01817
( 731 ) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 92 00441
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos & Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 210 ) M 91 01668
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 98 04451
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
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( 740 ) Dr. Bárdos & Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

( 210 ) M 99 00107
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 99 05805
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 99 05809
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 99 05803
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 99 04703
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 00 04001
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 03731
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 04225
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 04180
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 04181
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 02 01936
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 01 05514
( 731 ) MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Weiler Gábor, Érd
( 210 ) M 02 03307
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 02 05735
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 02 05336
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos & Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 210 ) M 03 01829
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 03 05542
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 04065
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 04064
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 05 02589
( 731 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 00433
( 731 ) ZALAKERÁMIA Zrt., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 06 00432
( 731 ) ZALAKERÁMIA Zrt., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 06 03246
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02598
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 03671
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 00491
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 11 02203
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00869
( 731 ) MPF Holding Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00868
( 731 ) MPF Holding Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00871
( 731 ) MPF Holding Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00867
( 731 ) MPF Holding Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 02438
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 14 00087
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00115
( 731 ) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
A rovat 37 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 871.911
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.023.503
( 541 ) ACRYFLEX T
( 511 ) 19
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.186.647
( 541 ) ALI OCAKBASI
( 511 ) 43
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.101
( 546 )

( 511 ) 28, 41, 43
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.139
( 541 ) BORNIER
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.144
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.157
W176

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) FLORAPAX
( 511 ) 5, 29-30
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.182
( 546 )

( 511 ) 9, 35-36, 38, 42
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.325
( 541 ) NAILOVER
( 511 ) 3, 8, 35
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.374
( 546 )
( 511 ) 35-36, 39, 43, 45
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.410
( 541 ) CENTELLICUM
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.551
( 546 )
( 511 ) 8, 11
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.553
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.657
( 541 ) DIGIPERS
( 511 ) 2
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( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.658
( 541 ) DIGIPRINT
( 511 ) 1-2
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.680
( 541 ) baidu
( 511 ) 38
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.727
( 541 ) SMART CONNECTOR
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.755
( 541 ) Kid~s corner ~Leo~
( 511 ) 28, 35
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.757
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.780
( 541 ) FR200
( 511 ) 17
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.806
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.810
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( 546 )
( 511 ) 9, 11, 16
( 580 ) 2016.03.31.
( 450 ) GAZ 12/2016
( 111 ) 1.294.990
( 541 ) REIZ
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.04.07.
( 450 ) GAZ 13/2016
( 111 ) 1.295.018
( 541 ) N° 5
( 511 ) 3-5, 21
( 580 ) 2016.04.07.
( 450 ) GAZ 13/2016
( 111 ) 1.295.038
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2016.04.07.
( 450 ) GAZ 13/2016
( 111 ) 1.295.059
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2016.04.07.
( 450 ) GAZ 13/2016
( 111 ) 1.295.240
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.249
( 541 ) CAMBON
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
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( 111 ) 1.295.385
( 541 ) FRONTLINE PET CARE
( 511 ) 3, 5, 10, 31
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.402
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.506
( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.508
( 546 )
( 511 ) 19-20, 35
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.510
( 546 )

( 511 ) 1, 4, 19, 35-37, 39-40, 42
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.519
( 546 )
( 511 ) 7, 9
( 580 ) 2016.04.14.
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( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.553
( 546 )
( 511 ) 35-36, 38
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.558
( 541 ) VERSATILE
( 511 ) 7, 12
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.564
( 541 ) nimm 2 Smilegummi MilkGhosts
( 511 ) 30
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
( 111 ) 1.295.665
( 546 )

( 511 ) 11, 17, 19
( 580 ) 2016.04.14.
( 450 ) GAZ 14/2016
A rovat 38 darab közlést tartalmaz.

W181

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 865.794
( 151 ) 2016.06.22.
( 111 ) 1.266.183
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.774
( 151 ) 2016.06.22.
( 111 ) 1.275.795
( 151 ) 2016.06.22.
( 111 ) 1.275.832
( 151 ) 2016.06.22.
( 111 ) 1.275.906
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.907
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.914
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.928
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.930
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.945
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.275.984
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.120
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.267
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.270
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.285
( 151 ) 2016.06.21.
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( 111 ) 1.276.286
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.287
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.291
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.326
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.330
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.343
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.526
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.534
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.547
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.587
( 151 ) 2016.06.21.
( 111 ) 1.276.591
( 151 ) 2016.06.21.
A rovat 27 darab közlést tartalmaz.
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