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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 212.817
( 151 ) 2014.06.02.
( 210 ) M 13 00037
( 220 ) 2013.01.03.
( 732 ) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) R 92
( 511 ) 3
13

Fegyvernek nem minősülő könnygázspray termék.
Könnygázas védőfegyverek; permetezők személyvédelmi célokra.

( 111 ) 218.740
( 151 ) 2016.07.15.
( 210 ) M 15 02691
( 220 ) 2015.10.06.
( 732 ) Dr. Bátorfi Consulting Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarország területéről származó mangalica sertéshús termékek (hús, húskészítmény, húskivonat).

( 111 ) 218.942
( 151 ) 2016.07.26.
( 210 ) M 15 02404
( 220 ) 2015.09.04.
( 732 ) NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; oktatás; oktatási tárgyú információk; otatási

vizsgáztatás.
42

Szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása.

( 111 ) 218.958
( 151 ) 2016.07.28.
( 210 ) M 15 03651
( 220 ) 2015.12.07.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOVIT
( 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).
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( 111 ) 218.959
( 151 ) 2016.07.29.
( 210 ) M 15 03871
( 220 ) 2015.12.30.
( 732 ) Hi-Mod Audio Kft. 100%, Himod (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).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.960
( 151 ) 2016.07.29.
( 210 ) M 16 00981
( 220 ) 2016.03.23.
( 732 ) "SAGA 92 Trade" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FATÁL ÉTTEREM
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.983
( 151 ) 2016.08.01.
( 210 ) M 15 02762
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)
( 541 ) Concerto Café
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 218.984
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 14 03693
( 220 ) 2014.12.04.
( 732 ) Hachmeister Petra, Simontornya (HU)
( 546 )
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Abrakos tarisznyák, bőröndök, kézitáskák, oldaltáskák, táskák, ruhatáskák utazáshoz, vadásztáskák, takarók

állatoknak, szerszámtáskák bőrből, válltáskák bőrből, kártyatartók, névjegykártyatartók, kulcstokok, irattáskák,
aktatáskák, bőr nyers, bőrszíjak, pénztárcák, levéltárcák.
25

Sálak, sapkák, szvetterek, bőrruházat, dzsekik, felsőruházat, felsőkabátok, mellények, női ruhák, pólók,

övek, fejfedők, kabátok, parkák, pellerinek, pulóverek.
( 111 ) 218.985
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02558
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.986
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02559
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.987
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02560
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.988
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 16 00144
( 220 ) 2016.01.19.
( 732 ) FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;
interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;
multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;
számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang és/vagy
mozgókép és/vagy adatok és/vagy információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang és/vagy mozgókép
és/vagy videó és/vagy információ rögzítésére és/vagy lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros
lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok;
hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális
videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra;
műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok;
multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás
publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus
publikációk (letölthetők).
38

Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,
kábelen, műholdon, mikrohullámú és/vagy elektronikus rendszereken keresztül.
41

Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV-sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,
nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és
mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok
biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show
műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;
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játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és

vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők
lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok
és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon
és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása.
( 111 ) 218.989
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02561
( 220 ) 2015.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.990
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02944
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) Csernák Zsuzsanna, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Karsay Zsófia, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolópír; fényképek; iratgyűjtő dossziék; iskolai szerek papíráruk; képek; levélpapír; papíráruk;

rózsafüzérek, olvasók.
21

Asztal díszek; csészék; fazekasáruk; porcelánok; szappantartók; vázák.

25

Alsónemű; bugyik; cipő; díszzsebkendő/ruházat/; felsőruházat; hosszúnadrág; készruhák; nyakkendő;

nyaksálak, sálak; pizsama; ruházat, ruhanemű; sapkák.
( 111 ) 218.991
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02951
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) Laurel-Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kasza Károly, Nyíregyháza
( 541 ) Gold pástétom
( 511 ) 29

Pástétomok.

( 111 ) 218.992
( 151 ) 2016.08.02.
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( 210 ) M 15 02958
( 220 ) 2015.10.30.
( 732 ) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 218.993
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 02828
( 220 ) 2015.10.16.
( 732 ) Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótlószerek, 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).
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 ) 218.994
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 15 03470
( 220 ) 2015.11.21.
( 732 ) Bootmaker Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) Csizmadia Ferenc, Telki
( 541 ) Kidfit
( 511 ) 9

Okostelefonok karóra formájában; gps adókészülékek; vevőkészülékek globális helymeghatározó

rendszerekhez [gps]; szoftverek gps navigációs rendszerekhez; intelligens gyermekóra; intelligens karóra
gyermekeknek; intelligens karóra felnőtteknek; szoftverek gps helymeghatározó eszközökhöz; gsm rendszerű
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eszköz gyermekeknek; veszélyhelyzetet jelző gsm és gps eszköz.

14

Elektronikus órák, karórák.

( 111 ) 218.995
( 151 ) 2016.08.02.
( 210 ) M 16 00264
( 220 ) 2016.01.29.
( 732 ) Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Szórakoztatás.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 218.996
( 151 ) 2016.08.03.
( 210 ) M 15 02676
( 220 ) 2015.10.05.
( 732 ) Balatoni Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELLO BUDAPEST
( 511 ) 39
43

Utazásszervezés.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 219.000
( 151 ) 2016.08.03.
( 210 ) M 15 03830
( 220 ) 2015.12.18.
( 732 ) "PIRAMIS ITAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)
BORA Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Ízirájder
( 511 ) 32

Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek {italok}; sörcefre; sörök.

( 111 ) 219.002
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00351
( 220 ) 2016.02.09.
( 732 ) Ultinous Információtechnológiai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balázs László, Érd
( 541 ) CamMiner
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.003
( 151 ) 2016.08.09.
( 210 ) M 16 00346
( 220 ) 2016.02.09.
( 732 ) La Crema Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

30

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.004
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03639
( 220 ) 2015.12.04.
( 732 ) MIK Magyar Ingatlan Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIK
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 219.005
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03872
( 220 ) 2015.12.30.
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Érezd a benned rejlő erőt
( 511 ) 3

Szájvíz, nem gyógyhatású szájban olvadó lapkák, nem gyógyhatású elolvadó leheletfrissítő lapkák, nem

gyógyhatású leheletfrissítők.
5
21

Gyógyhatású szájvizek.
Fogselyem, fogselyem-adagolók, utántöltők fogselyem-adagolókhoz.

( 111 ) 219.006
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03658
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) Fűsz Károly, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 30
32

Energiatartalmú rágócukor, cukorkaáruk.
Energiaital, szénsavas italok.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.007
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03523
( 220 ) 2015.11.25.
( 732 ) dr. Szénási Virág, Budapest (HU)
Polacskó Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Textilanyagok; szövetek textilipari használatra

25

Ruházat, ruhaneműk; alsóneműk; sportmezek; tornaruházat; felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat.

41

Testnevelés; sportfelszerelés kölcsönzése, a járművek kivételével; sport edzőtábori szolgáltatások;

személyes edzői szolgáltatások (fitnesz); fitnesztanfolyamok vezetése.
( 111 ) 219.008
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03520
( 220 ) 2015.11.24.
( 732 ) COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7
37

Nyomdagépek; nyomdatechnikai gépek.
Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált

vagy részben megsemmisült gépek felújítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tonerpatronok újratöltése.
40

Fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr; laminálás, nyújtás; könyvkötészet; nyomdai szolgáltatások;

ofszetnyomás.
( 111 ) 219.009
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03004
( 220 ) 2015.11.04.
( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) Az egészség többet ér
( 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 ) 219.010
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02734
( 220 ) 2015.10.08.
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( 732 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) NATURLAND
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illoolajok; kozmetikai cikkek; piperecikkek;

kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; fogápolási
termékek.
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

Húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tej- és tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; fehérjekészítmények emberi fogyasztásra; albumin emberi fogyasztásra; zselatin emberi
fogyasztásra.
30

Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; zabalapú ételek; aromás

készítmények élelmezéshez; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyumölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő

növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 219.013
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02216
( 220 ) 2015.08.13.
( 732 ) Lora Beauty Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Fodor Mónika, Dr. Fodor Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
14

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Ékszerek, drágakövek.

( 111 ) 219.014
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02474
( 220 ) 2015.09.11.
( 732 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 541 ) BALATON BAITS
( 511 ) 25
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.015
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02608
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( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) Timár Péter Balázs, Kunhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos ügyvéd, 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 ) 219.016
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03519
( 220 ) 2015.11.23.
( 732 ) Agrotech Hun Kft. 100%, Óbarok (HU)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 541 ) VermKa
( 511 ) 1
7

Komposzt; műtrágyák; szerves trágyák.
Féregtenyésztésre szánt gépezetek; hulladék-újrahasznosításra szánt gépezetek; komposzt létrehozására szánt

gépezetek.
40

Hulladékgyűjtési szolgáltatások; hulladék- és szemétmegsemmisítési szolgáltatások; értéknövelő

újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés
[átalakítás].
( 111 ) 219.017
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02123
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Natural Immune Control System Zrt., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmény.

( 111 ) 219.018
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 02122
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Natural Immune Control System Zrt., Szeged (HU)
( 546 )
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Fogkrém, sampon, testápoló krém, lábkrém, tusfürdő.

5

Vitaminkészítmény.

7

Sterilizáló lámpa.

( 111 ) 219.019
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03124
( 220 ) 2015.11.17.
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) innopharm
( 511 ) 5

Alginát étrendkiegészítők; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; húgyúti bántalmak elleni
készítmények; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra;
étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; fejfájás elleni szerek; asztma elleni tea; balzsamok orvosi, gyógyászati
célokra; balzsamkészítmények orvosi, gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók
gyógyászati célokra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;
gyógycukorkák; kandiscukor gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrendkiegészítők; faszén
gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; rágógumi gyógyászati célokra;
csukamájolaj; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati
célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra;
gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; elixírek [gyógyszerészeti
készítmények]; enzimkészítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítő enzimek; enzimek gyógyászati célokra;
eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti
használatra; fogzást elősegítő készítmények; erjesztőszerek gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati
célokra; halliszt gyógyszerészeti célokra; bébiételek; glükóz gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
gyógyteák gyógyászati célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodoform;
ír moha gyógyászati használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; oldatok,
folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; magnézium-oxid
gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra;
gyógyászati fogyasztószerek; gyógyteák; gyógyhatású olajok; gyógynövények; növényi gyökerek, orvosi
használatra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; székrekedés
enyhítésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati
használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; higanytartalmú kenőcsök; tejfermentumok gyógyszerészeti
használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; ásványvíz-sók; ásványi élelmiszer-kiegészítők; menta
gyógyszerészeti használatra; moleszkin gyógyászati használatra; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;
táplálékkiegészítők; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában
szenvedőknek; tisztasági betét; gyöngypor gyógyászati célokra; pektin gyógyszerészeti használatra;
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; korpás fejbőr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; pollen
étrend-kiegészítők; hajkrémek gyógyászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra; borogatások;
propolisz gyógyszerészeti célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati
célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak;
készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; lábizzadás elleni szerek; izzadás elleni szerek; rebarbaragyökér
gyógyszerészeti használatra; méhpempő gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; sók ásványi
fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; szérumok; szexuális síkosító szerek; fogyasztó
tabletták; repülősók; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati
használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; sterilizáló készítmények; édesgyökér
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gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;

kenőcsök leégésre; kúpok (végbél- vagy hüvely-); szirupok gyógyszerészeti használatra; barnító tabletták;
terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; timol gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; tinktúrák
gyógyászati használatra; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; erősítőszerek [gyógyszerek]; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; terpentin
gyógyszerészeti használatra; hüvelyöblítők; hólyaghúzó szerek; állatgyógyászati készítmények;
vitaminkészítmények; szemölcseltávolító tollak, stiftek; búzacsíra étrend-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti
célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; nyugtatók; menstruációs betétek; lenmag gyógyszerészeti célokra;
lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; élelmi rostok;
tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; inkontinencia pelenkák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti
célokra; hajtószerek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; borkő
gyógyszerészeti célokra.
( 111 ) 219.020
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03125
( 220 ) 2015.11.17.
( 732 ) Murányi Istvánné, Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 541 ) Kékvér
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 111 ) 219.021
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03134
( 220 ) 2015.11.18.
( 732 ) Befaló Bill Kft., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Marhahús; marhasültek; marhahús pogácsa; vadhús; hús, tartósított.
Grillezett húshoz [barbecue] való szószok; baromfi- és vadhúsos piték; szószok; pikáns szósz; csípős szósz;

szószok csirkéhez; disznóhúsos piték; fűszerkeverékek; szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; halat
tartalmazó szendvicsek.
43

Éttermek [szolgáltatások]; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok;
vendéglátóipar; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.
( 111 ) 219.022
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03136
( 220 ) 2015.11.18.
( 732 ) Győri Likőrgyár Rt., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) PÁLINKÁRIUM
( 511 ) 33
35

Pálinkák.
Pálinkák kereskedelme, kereskedelmi célú rendezvények és bemutatók, kóstolók.

M1646

41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Szakmai képzés, konferenciák szervezése, szórakoztatási vagy kulturális célú rendezvények, fesztiválok,

versenyek szervezése.
( 111 ) 219.023
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03137
( 220 ) 2015.11.18.
( 732 ) Győri Likőrgyár Rt., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinkák.

35

Pálinkák kereskedelme, kereskedelmi célú rendezvények és bemutatók, kóstolók.

41

Szakmai képzés, konferenciák szervezése, szórakoztatási vagy kulturális célú rendezvények, fesztiválok,

versenyek szervezése.
( 111 ) 219.024
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03515
( 220 ) 2015.11.20.
( 732 ) Rollexco Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Csaplár Dániel, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) FIREFOX
( 511 ) 9

Tűzoltó készülékek.

( 111 ) 219.025
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03525
( 220 ) 2015.11.25.
( 732 ) ALVIC SPORT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák; sporttáskák; hátizsákok; utazótáskák; bőröndök; női táskák; aktatáskák; levéltárcák; pénztárcák;

esernyők; napernyők.
25

Ruházati cikkek; sportruházat; pólók; ingek; pulóverek; nadrágok; mezek; jelölőmezek [sportruházat];

melegítők; dzsekik; esőkabátok; télikabátok; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; vízilabdasapkák; kapuskesztyűk;
lábszárvédők; alsóruházat; férfi és női fehérneműk; cipők, sportcipők; edzőcipők; focicipők; stoplik; zoknik;
papucsok; kesztyűk; sálak; sapkák; övek.
28

Sportcikkek és felszerelések; labdák; focilabdák; vízilabdák; labdapumpák; szelepek labdapumpákhoz;

sípcsontvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; hálók sportcélokra; hálók
labdajátékokhoz; ütők [sportcikkek]; tornaszerek; kézi működtetésű edzőfelszerelések; testépítő felszerelések;
koordinációs karikák [sportcikkek]; koordinációs létrák [sportcikkek]; bóják [edzőfelszerelések]; taktikai táblák
[sportcikkek]; szögletzászlók; partjelzőzászlók; úszómellények; trambulinok; ugródeszkák; sportcikkek
hordozására alkalmas táskák.
35

Ruházati termékekkel, sportruházattal, sporteszközökkel, sportfelszerelésekkel és táskákkal kapcsolatos

marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.
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( 111 ) 219.026
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03740
( 220 ) 2015.12.11.
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Olajok és zsírok.

( 111 ) 219.027
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00084
( 220 ) 2016.01.12.
( 732 ) Milla-Plusz 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borsy János Mátyás,Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 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).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.028
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00796
( 220 ) 2016.03.05.
( 732 ) SANOFI, 75008 Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) eredeti Magne B6
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

( 111 ) 219.029
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03019
( 220 ) 2015.11.05.
( 732 ) ITware Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Simonyi Tunyogi Csapó Csaba, Dr. Simonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó készülékek;
ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);
automatikus időkapcsolók (az órák kivételével); áram-egyenirányítók; bekapcsolók, zárókapcsolók; belső,
fedélzeti távbeszélő készülékek; benzinszintjelzők; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló
riasztókészülékek; biztonsági felszerelések a jármüülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével;
biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; biztosítékok (olvadó); chipek (integrált áramkörök); csatlakozások,
kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobozok (elektomosság); csatlakozók, konnektorok (elektromosság);
csatolások, kötések (elektromos); csatolók (adatfeldolgozó berendezés); csengők (riasztóberendezések);
detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati
használatra; érintkezők (elektromos); felmérő eszközök (geodézia); felügyeleti műszerek, elektromos; geodéziai
műszerek és készülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hőmérők, nem
gyógyászati használatra; hőmérséklet-szabályozó készülékek; hőmérsékletjelzők; időregisztráló készülékek;
integrált áramkörök; interfészek (informatika); kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos;
kábelek, elektromos; kilométerszámlálók járművekhez; kronográfok (időtartamregisztráló készülékek);
magnetofonfej-tisztító szalagok; mágnesek; kódolt mágneskártyák; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek; mikroprocesszorok; modemek; műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra;
olvasóegységek (informatikai); processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); rádiótelefon készülékek; relék,
elektromos; riasztók; savsűrűségmérők; scarmerek, optikai letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző
készülékek járművekhez; sebességmutatók; számítógépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szoftverek,
rögzített; tachométerek; távirányító készülékek; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos;
vezetékek, elektromos; voltmérők.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; gépjárművek műszaki
vizsgálata; új termékek kutatás és fejlesztése mások számára; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;
számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek elemzése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása.
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás

figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia];
szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 219.030
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 15 03708
( 220 ) 2015.12.11.
( 732 ) Weisz György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Karkosák Balázs, Karkosák 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).
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.031
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00286
( 220 ) 2016.02.03.
( 732 ) SZAKIZSO MODE Bt., Gyál (HU)
( 740 ) DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 219.032
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00285
( 220 ) 2016.02.03.
( 732 ) Wisdom Business Travel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Budai Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Konferencia szervezések reklámozási céllal és kereskedelmi céllal, reklámozás, kereskedelmi ügyletek,

irodai munkák.
39

Utazásszervezés, közúti személyszállítás, személyszállítás, nemzetközi utazásszervezés, személyszállítással

kapcsolatos tájékoztató, különjárati személyszállítás, belföldi személyszállítás, túraszervezések.
( 111 ) 219.033
( 151 ) 2016.08.08.
( 210 ) M 16 00283
( 220 ) 2016.02.03.
( 732 ) VP-MED Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
44

Telefon szolgáltatások.
Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatás; orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 219.034
( 151 ) 2016.08.09.
( 210 ) M 15 03133
( 220 ) 2015.11.18.
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( 732 ) Kun Katalin, Tata (HU)

( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Fürkész
( 511 ) 16

Fejlesztő füzetek; munkafüzetek; füzetek; könyvecskék; könyvek; tankönyvek; módszertani segédletek;

oktatási eszközök.
41

Alapkompetenciák fejlesztése a magyar folklórkincs eszköztárával, a négy művészeti ág oktatásának

bevonásával; alapkompetenciák fejlesztésével kapcsolatos szabadidős tevékenységek szervezése;
alkotóműhelyek, táborok, gyűjtő utak szervezése és lebonyolítása; alternatív pedagógia módszerek nyújtása;
elektronikus oktatási anyagok kidolgozása; iskolai szolgáltatások; mentorálás; módszertani központ működtetése;
oktatás; oktatási segédanyagok kidolgozása; oktatási segédanyagok kiadása; oktatási tárgyú információk nyújtása;
művészetoktatás; tehetséggondozás; felzárkóztatás.
( 111 ) 219.035
( 151 ) 2016.08.09.
( 210 ) M 15 01592
( 220 ) 2015.06.11.
( 732 ) ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
40

Orvosi és fogorvosi készülékek és műszerek, műfogak.
Orvosi és fogorvosi készülékek és műszerek gyártási folyamatába tartozó anyagmegmunkálás (vágás,

formázás, csiszolás vagy fémbevonás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 219.036
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02925
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen PH szabályozásra szánt hüvelygél.

( 111 ) 219.037
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02935
( 220 ) 2015.10.29.
( 732 ) PR-TELECOM Zrt., Szigethalom (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).
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( 111 ) 219.038
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02930
( 220 ) 2015.10.28.
( 732 ) RESIN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lakatosné Major Csilla, Budapest
( 541 ) RECY-LAKK
( 511 ) 2

Porlakkok.

( 111 ) 219.039
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02933
( 220 ) 2015.10.28.
( 732 ) CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; milk

shake-ek [tejalapú frappé italok]; joghurt.
( 111 ) 219.040
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02934
( 220 ) 2015.10.28.
( 732 ) TREBRON DUNAGARDEN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kökény Zoltán, Tatabánya
( 541 ) Duna Garden
( 511 ) 36
43

Ingatlanügyletek, ingatlankezelői szolgáltatások.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.041
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02924
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) ALOM TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Katzor Csomósodó Macskaalom
( 511 ) 31

Alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; betétek macska

alomtálcákba; homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; macska- és kisállat alom; papír háziállatoknak
[alom]; szalma alom.
( 111 ) 219.042
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02923
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
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( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen

( 541 ) EUROVIT MULTILONG IMMUN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,
vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.
( 111 ) 219.043
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02922
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) EUROVIT OLIVA-D
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,
vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.
( 111 ) 219.044
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02368
( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában,

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

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 219.045
( 151 ) 2016.08.10.
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( 210 ) M 15 02367
( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában,

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

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 219.046
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02366
( 220 ) 2015.09.01.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában,

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

41

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 219.047
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 02155
( 220 ) 2015.08.06.
( 732 ) Pusztamágus Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 541 ) Optisorb
( 511 ) 5
31

Toxinkötő hatású ásványi anyagokkal dúsított táplálék kiegészítők állatok részére.
Takarmánykiegészítő állatok részére.

( 111 ) 219.048
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 01885
( 220 ) 2015.07.10.
( 732 ) Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, ZSILINSZKY Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék.

( 111 ) 219.049
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 01884
( 220 ) 2015.07.10.
( 732 ) Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, ZSILINSZKY Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék.

( 111 ) 219.050
( 151 ) 2016.08.10.
( 210 ) M 15 01623
( 220 ) 2015.06.16.
( 732 ) PROFIRENT Gépkölcsönző Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Boross Klára, Budapest

M1655

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.051
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 16 00073
( 220 ) 2016.01.08.
( 732 ) FremantleMedia Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Hagyjál főzni!
( 511 ) 9

Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;
interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;
multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;
számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang és/vagy
mozgókép és/vagy adatok és/vagy információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang és/vagy mozgókép
és/vagy videó és/vagy információ rögzítésére és/vagy lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros
lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok;
hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális
videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra;
műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok;
multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás
publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus
publikációk (letölthetők).
38

Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,
kábelen, műholdon, mikrohullámú és/vagy elektronikus rendszereken keresztül.
41

Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV-sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,
nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és
mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok
biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show
műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;
játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és
vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők
lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok
és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon
és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és
nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató
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és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógép-hálózatokon keresztül történő

biztosítása.
( 111 ) 219.052
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 16 00187
( 220 ) 2016.01.20.
( 732 ) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt (DE)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Áruk és személyek szállítása; utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülési
célú utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű -kölcsönzés;
helyfoglalás szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás
utazással kapcsolatban; áruk csomagolása és tárolása.
43

Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián
keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.
( 111 ) 219.053
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 16 00188
( 220 ) 2016.01.20.
( 732 ) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt (DE)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Áruk és személyek szállítása; utazásszervezéss; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülsi cél
utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű kölcsönzés; helyfoglalás
szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás utazással
kapcsolatban; aruk csomagolása és tárolása.
43

Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián
keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.
( 111 ) 219.054
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 16 00189
( 220 ) 2016.01.20.
( 732 ) Steigenberger Hotels AG 100%, Frankfurt (DE)
( 740 ) dr. Halász Bálint, Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Áruk és személyek szállítása; utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülési cél
utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű kölcsönzés; helyfoglalás
szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás utazással
kapcsolatban; áruk csomagolása és tárolása.
43

Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián
keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.
( 111 ) 219.055
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 16 00305
( 220 ) 2016.02.05.
( 732 ) Nyírség és Rétköz Határán Vidékfejlesztési Egyesület, Kemecse (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Audiovizuális bemutatók; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális
szolgáltatások; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák
szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nevelés; oktatás, tanítás; rekreációs célú
konferenciák szervezése; szakmai képzés; szórakoztatás.
42

Gyakorlati természetvédelem; ipari elemző és kutató szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos

kutatás; környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások;
környezetvédelmi vizsgálatok; természetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatások; természetvédelemmel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és
kutatói tevékenység; tudományos kutatás; vidékfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások.
( 111 ) 219.056
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03721
( 220 ) 2015.12.11.
( 732 ) Infopolis Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Bene Tamás, Debrecen
( 541 ) infopolis
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); információs kioskok és terminálok; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; digital signage
készülékek; kirakati interaktív rendszerek; videofalak; kül- és beltéri kijelző rendszerek; vizuáltechnikai
eszközök.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 219.057
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03623
( 220 ) 2015.12.03.
( 732 ) Lukács Miklós, Kaba (HU)
dr. Tóth Melinda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, ecet,

fűszeres mártások, lekvárok, dzsemek, gyümölcsszószok, mandulatartalmú készítmények, magvajak, paleo
termékek.
( 111 ) 219.058
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03624
( 220 ) 2015.12.03.
( 732 ) Lukács Miklós, Kaba (HU)
dr. Tóth Melinda, Budapest (HU)
( 541 ) borpálcika
( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; paleo termékek.

( 111 ) 219.059
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03722
( 220 ) 2015.12.11.
( 732 ) Gábossy Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kutasi Balázs, Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZEGA
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.060
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03735
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) MENS MENTIS HUNGARY Kft., Biharkeresztes (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) MAGNUM fitness
( 511 ) 28

Álló edzőkerékpárok; diszkoszok sportcélokra; eszközök testgyakorláshoz; expanderek; gyanta atlétáknak;

ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; súlyzók (1); súlyzók (2); rudak rúdugráshoz;
térdvédők [sportcikkek]; testépítő felszerelések; trambulinok; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek];
védőtömések [sportruházathoz].
( 111 ) 219.061
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03737
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) Intimkozmetika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szedő Péter, Budapest
( 541 ) naturiti
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, gyanta.

41

Szakmai képzés.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, gyantázás.

( 111 ) 219.062
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03725
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) Ye Tingyong, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 541 ) DELIR
( 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 219.064
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03732
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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 ) 219.065
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03733
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.066
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03845
( 220 ) 2015.12.22.
( 732 ) Perfetto Italy Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
A rovat 83 darab közlést tartalmaz.
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