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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 00108
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás.
Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

( 210 ) M 15 00110
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 554 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás.
Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

( 210 ) M 15 01635
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) MONOSTORI ÍZEK
( 511 ) 29

Lekvárok, dzsemek, kompótok, gyümölcs alapú zselék, almapüré, gyümölcspépek, birsalmasajt,

gyümölcshéj, gyümölcscsipsz, szárított gyümölcsök, szárított zöldségek.
30

Gyümölcsteák, herbateák, csokoládé-bevonatú diófélék, cukrászsütemények, péksütemények,

M1681
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aprósütemények, sós kekszek, gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, mézeskalács, méz, propolisz.

32

Gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, gyümölcsszörpök.

( 210 ) M 15 02540
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) dr. Deák Balázs, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Family Dental
( 511 ) 10
35

Fogtechnikai laboratórium által előállított műfogak és fogpótlások.
Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák.
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászati és szájsebészeti járóbeteg szakorvosi

ellátás, beleértve az implantológiai szakellátást is; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások.
( 210 ) M 15 02953
( 220 ) 2015.10.30.
( 731 ) Szikora Zsolt, Solymár (HU)
( 541 ) NATURGANIK
( 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).
35

Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok kiskereskedelme.

( 210 ) M 15 02954
( 220 ) 2015.10.30.
( 731 ) Szikora Zsolt, Solymár (HU)
( 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).
35

Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok kiskereskedelme.

( 210 ) M 15 03720
( 220 ) 2015.12.11.
( 731 ) Magyar Konyha Magazin Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGYAR KONYHA
( 511 ) 16

Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük
(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti
anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
( 210 ) M 16 00254
( 220 ) 2016.01.28.
( 731 ) Benkó Sándor, Freising (DE)
( 541 ) Benkó Dixieland Band
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Mágneses adathordozók és (hagyományos bakelit)hanglemezek,hang és képi rögzítésre szolgáló

mágnesszalagok(analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok),(digitális rögzítésű hanghordozók) CD-k
(kompakt)lemezek, (digitális hang és képrögzítésre szolgáló) DVD-k, digitális rögzítésű média
eszközök/adathordozók, álló és mozgókép felvételek.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások, múzeum; előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás], zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

Vendéglátás, éttermek, kocsma.

( 210 ) M 16 00259
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Gajdos-Frank Katalin, Budaörs
( 541 ) BUDAÖRSI PASSIÓ
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyag, fényképek.

25

Ruházati cikkek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00311
( 220 ) 2016.02.04.
( 731 ) IRON & SMITH KFT., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mosólapka
( 511 ) 3

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

cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 00514
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovács István r. vezérőrnagy, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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 00515
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovács István r. vezérőrnagy, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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 00591
( 220 ) 2016.02.23.
( 731 ) Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség, Nagymaros (HU)
( 740 ) Dvorák Márton, Budapest
( 541 ) Zöldpont
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00686
( 220 ) 2016.02.26.
( 731 ) Toldi Zsuzsanna 100%, Devecser (HU)
( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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)

28

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

karácsonyfadíszek. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
( 210 ) M 16 00712
( 220 ) 2016.03.01.
( 731 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Furulyás pálinka
( 511 ) 33

Pálinkák.

( 210 ) M 16 00845
( 220 ) 2016.03.10.
( 731 ) Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) dr. Helmeczi András, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, ásványvizek (italok), vizek (italok).

( 210 ) M 16 00966
( 220 ) 2016.03.20.
( 731 ) LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Földesi Ferenc, Kecskemét
( 541 ) RAMSEY L.
( 511 ) 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.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

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

( 210 ) M 16 01151
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Őrlős Gábor, Szolnok
( 541 ) OpenPressz
( 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 01152
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Őrlős Gábor, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01153
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Őrlős Gábor, Szolnok
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01178
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) Invitech Solutions
( 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).

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 01184
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 16 01191
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Speedshop Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZeroSpritz
( 511 ) 2

Étel-és italszínezékek; italszínezékek; készítmények ételek és italok színezéséhez.

3

Ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok].

5

Készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; élelmiszert

helyettesítő porok.
( 210 ) M 16 01196
( 220 ) 2016.04.05.
( 731 ) Binder Péter, Érd (HU)
( 541 ) KRAVELLI
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Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

( 511 ) 33
áru).
35

Italok, alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

43

Vendéglátás, söröző, borozó, éttermek.

( 210 ) M 16 01200
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Acélos Balázs, Szekszárd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Don Gatto
( 511 ) 9

Internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei

hangfelvételek; műsoros zenei cd-k; műsoros zenei videók.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; zenekar (együttes) által nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei előadás; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei
produkciók; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenés előadások; zenés koncertek; zenés
szórakoztatás; zenés szórakoztatás zenekarok által; szórakoztatás; szórakoztatás zenekari előadások formájában.
( 210 ) M 16 01205
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Brem László, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Deák Tibor Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 541 ) BREMFIT
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

25

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

32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 01207
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Lakner Ponyvaipari Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 22

Szintetikus anyagokból készült sátrak, kerti pavilonok, ponyvák, ponyvák járművekhez.

35

Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók tervezése és formatervezése.

37

Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók javítása.

( 210 ) M 16 01208
( 220 ) 2016.04.07.
( 731 ) Lakner Ponyvaipari Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
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Szintetikus anyagokból készült sátrak, kerti pavilonok, ponyvák, ponyvák járművekhez.

35

Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók tervezése és formatervezése.

37

Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók javítása.

( 210 ) M 16 01210
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Gastro Guide Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 16 01218
( 220 ) 2016.04.11.
( 731 ) Birtalan Péter, Érd (HU)
( 541 ) SCH LABEL
( 511 ) 25
35

Ruházati termékek.
Üzletszerzés.

( 210 ) M 16 01263
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) Diehl Stiftung & Co, KG, Nürnberg (DE)
( 300 ) 302015059463.6 2015.11.13. DE
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) AT DIEHL: THE FUTURE IS IN YOUR HANDS!
( 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 Intemeten és egyéb médiákban; hirdetési ravatok készítése; internetes reklámozási

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyomtatott anyagok közzététele reklámcélra, beleértve az elektronikus
közzétételi formát is; on-line hirdetői tevékenység; reklámterjesztés személyes tanácsadás.
( 210 ) M 16 01266
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) Deli János, Vecsés (HU)
( 300 ) 302015059463.6 2015.11.13. DE
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás, vendéglátóipari szolgáltatás, borozók, étel és ital szolgáltatása, étkezdék, étte1mek,
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gyorséttermek, kantinok, kávéházak, kocsmák, önkiszolgáló éttermek, sörözök,

( 210 ) M 16 01269
( 220 ) 2016.04.13.
( 731 ) Advifin Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Baukó Zoltán, Békéscsaba
( 541 ) ADVITAL
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 16 01273
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) ECTOMAX-DOG
( 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 01275
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) Flair Mojito Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kocsis István, Budapest
( 541 ) SZAFI FITT
( 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).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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.
( 210 ) M 16 01313
( 220 ) 2016.04.15.
( 731 ) Rózsa Sára, Budapest (HU)
( 541 ) LELKI EGÉSZSÉG ÉJSZAKÁJA
( 511 ) 16
41

Lelki egészséggondozással kapcsolatos könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok.
Kulturális tevékenység, tudományos ismeretterjesztés; kiállítások szervezése; színházi előadások;

egészségmegőrzéssel kapcsolatos nevelés.
45

Egyéni és csoportos mentálhigénés, önismereti, pszichológiai technikák bemutatása; mentálhigiénés,

pszichológiai tematikus este.
( 210 ) M 16 01320
( 220 ) 2016.04.18.
( 731 ) Channel Brander Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 38

Távközlés.

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 01321
( 220 ) 2016.04.18.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) CHICKMAX
( 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 01322
( 220 ) 2016.04.18.
( 731 ) Nagy Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Soós Péter, Budapest
( 541 ) Pointer
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 01324
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Debreceni Gyógyfürdő Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) aquaticum
( 511 ) 41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01326
( 220 ) 2016.04.19.
( 731 ) Mindentment'l Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MindentMent
( 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; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 01328
( 220 ) 2016.04.20.
( 731 ) Fiatalok a Dél-Alföldi Médiában Alapítvány, Szeged (HU)
( 541 ) AZ EGYETEM ARCA - VILÁGSZÉP EGYETEMISTA
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01330
( 220 ) 2016.04.20.
( 731 ) 43-as Depo Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lukovits 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 01333
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) NEW-ASPECT Kft., Budapest (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).
( 210 ) M 16 01335
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Michael Davidson, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; gyógynövények fürdéshez;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; bőrápoló készítmények; napsugárzást szűrő és napfény ellen védő
kozmetikai tapaszok bőrre; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy
dezodorálási célra [piperecikkek]; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású pelenka; kiütés elleni
krém; dezodorok és izzadásgátlók; szájhigiénés készítmények; smink.
5

Tisztasági betétek; fehémeművédő tisztasági betétek; tisztasági betétek; tisztasági betétek, intimbetétek;

tamponok; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; egészségügyi tamponok;
menstruációs tamponok; tamponok; tamponok [egészségügyi]; gyógyszeres vattapálcikák, tamponok; tamponok
gyógyászati célokra; tamponok orvosi használatra; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; intim higiéniás
szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; eldobható betétek inkontinenciában szenvedőknek;
inkontinencia betétek; inkontinencia lepedők; inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák
M1691

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia pelenkák és betétek; cellulóz pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható
bélések inkontinencia pelenkákhoz; eldobható cellulóz inkontinencia betétek; eldobható cellulóz inkontinencia
pelenkák; eldobható inkontinencia betétek; eldobható papír inkontinencia pelenkák; eldobható papírpelenkák
inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek; papír pelenkabetétek
inkontinenciában szenvedőknek; papírpelenkák inkontinenciában szenvedőknek; pelenkanadrágok
inkontinenciában szenvedőknek; ruhák inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia nadrágok; egészségügyi
nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek;
inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák csecsemőknek és inkontineciában szenvedőknek;
menstruációs termékek; higiéniai készítmények és cikkek; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás
termékek nőknek; menstruációs betétek; menstruációs fehérnemű nőknek; menstruációs tamponok; gyógyszerek
és természetes gyógykészítmények; gyógyszerek a menstruációs ciklus szabályozására; menstruációs fájdalom
kezelésére szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító balzsamok; fájdalomcsillapító
krémek; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok; hüvely síkosítására szolgáló készítmények;
hüvelygomba elleni szerek; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; kúpok (végbél- vagy hüvely); hüvelyőblítők;
herbateák; herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; cigarettaként
elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek;
gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában; fertőtlenítő szerek; csíraölő
[fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; Fertőtlenítő szerek kórházi használatra; húgyúti
fertőtlenítő szerek; fertőzésgátló szerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőzésgátló termékek;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; bébiételek; tejporok [csecsemők számára készült
élelmiszerek/bébiételek]; aranyér elleni készítmények; aranyér elleni kenőcsök; bőrkeményedés elleni
készítmények; kötszerek; kötszerek a szájüregben történő felhasználásra; egészségügyi kötszerek; gyógyászati
kötszerek és applikátorok; tapadós, ragasztós felületű kötszerek; szagtalanítók és légtisztítók; szájon át szedhető
fájdalomcsillapítók; szájon át szedhető fogamzásgátlók; szájspray-k gyógyászati használatra; herbateák
[gyógyhatású italok].
10

Menstruációs csészék; hüvelyi [vaginális] fecskendők; hüvely irrigátorok; hüvelytágítók; hüvelytükör;

műanyag hüvelykujj-védők az ujjszopás megakadályozásához; injekciós hüvelyek gyógyászati használatra;
inkontinencia ágybetétek; inkontinencia csökkentésére használt berendezések; orvosi bútorok és ágyak, a betegek
mozgatására alkalmas eszközök; gumilepedők inkontinenciához; inkontinencia lepedők; inkontinencia lepedők
csecsemők számára; inkontinencia lepedők kisgyermekek számára; matracvédők inkontinencia esetére; orvosi
ruházat; latex kesztyűk orvosi használatra; egyujjas orvosi kesztyűk; női vizelési inkontinencia eszközök;
hímvessző pelenkák; aranyerek gumiszalagos elkötésére szolgáló eszközök.
( 210 ) M 16 01337
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Lukácsné Kónya Gabriella, Budapest (HU)
Krámli Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

CD, DVD, mágneses adathordozó.

16

Könyvek, kiadványok.

41

Nevelés, oktatás, óvodai foglalkozások, mozgásfejlesztés, logopédia.

( 210 ) M 16 01448
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( 220 ) 2016.04.28.
( 731 ) Sipos Sólyom Tamás 100%, Taszár (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SIPEX
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
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.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 16 01449
( 220 ) 2016.04.27.
( 731 ) Kabai Dávid, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01457
( 220 ) 2016.04.26.
( 731 ) Kun Rita, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 39

Desszertek házhoz szállítása megrendelés alapján.

41

Oktatás; oktatási, kulturális és szórakoztatási célú rendezvények, kiállítások.

43

Vendéglátás, cukrászdai szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01458
( 220 ) 2016.04.28.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Törley Excellence
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.
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( 210 ) M 16 01459
( 220 ) 2016.04.28.
( 731 ) ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok.

( 210 ) M 16 01463
( 220 ) 2016.04.28.
( 731 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Bódis József, Pécs
( 546 )

( 511 ) 38

Digitális fájlok továbbítása; internetes fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás; videokonferencia szolgáltatások.
41

Akadémiák (oktatás); élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmet; gyakorlati képzés (szemléltetés);
iskolai szolgáltatások (képzés); oktatás; oktatási tárgyú információk; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; videofilmezés.
( 210 ) M 16 01465
( 220 ) 2016.04.29.
( 731 ) Sári Edina, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képregények; kézikönyvek;

könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; szórólapok; újságok.
41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai;
élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások;
fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai
szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; 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; online, nem
letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
M1694

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
reklámcélú-); testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; alternatív orvosi

szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;
gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; orvosi szolgáltatások; otthon lábadozók utókezelése; orvosi klinikák
szolgáltatásai; orvosi rendelők; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai
sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01466
( 220 ) 2016.05.02.
( 731 ) László Árpád, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Békefi László, Budapest
( 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).
( 210 ) M 16 01516
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) FRISSESSÉG A JÉGKORSZAKBÓL
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01517
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01519
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Market Építő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Román Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WE LOVE TO BUILD
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01520
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Market Építő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Román Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01521
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Market Építő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Román Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01524
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) GREENPRO Zrt., Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Stegmajer Péter, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 39

Hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; folyékony hulladék eltávolítása és szállítása; áruszállítás és

tárolás.
40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék újrahasznosítás;

hulladékanyagok kezelése; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékkezelés; hulladékkezelés
[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; veszélyes hulladék kezelése; veszélyes
anyagok semlegesítése; veszélyes anyagok kezelése; veszélyes anyagok ártalmatlanítása; veszélyes anyagok
kezelése [újrahasznosítása]; veszélyes hulladékok kezelése; hulladékok és újrahasznosítható anyagok
osztályozása.
( 210 ) M 16 01526
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere 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;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01530
( 220 ) 2016.05.04.
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( 731 ) Lettrich Attila, Budapest (HU)

( 541 ) ROSE & ROSES
( 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).
31

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).
33

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

áru).
( 210 ) M 16 01533
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) Mohilla Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gurbi Marianna, Budapest
( 541 ) CsakraTea
( 511 ) 5

Asztma elleni tea, citromfűtea gyógyszerészeti használatra, gyógyteák, herbateák gyógyászati használatra,

gyógyitalok.
30

Jeges tea, tea, tea alapú italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

( 210 ) M 16 01534
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) Nagy Anett, Dörgicse (HU)
( 740 ) Dr. Barabás Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 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).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 01537
( 220 ) 2016.05.05.
( 731 ) Sásvári Csaba, Debrecen (HU)
( 541 ) RCSX
( 511 ) 1
42

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
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 01541
( 220 ) 2016.05.05.
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( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zenebutik
( 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 01543
( 220 ) 2016.05.05.
( 731 ) Filó Ferenc, Monor (HU)
Ludman Lajos, Budapest (HU)
Gyuricskó Péter, Üllő (HU)
Mórocz Kata, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Péksütemények, cukrászsütemények; fagylaltok; jégkrémek; gabonakészítmények; kürtős kalács; kürtős

kalácsból készült tölcsér és kehely; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott kürtős
tölcsér.
35

Pékipari termékek; cukrászsütemények; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott

kürtős tölcsér kereskedelme.
43

Fagylaltozók; cukrászdák; büfé szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

kávéházak; vendéglátás; vendéglátóipari szolgáltatás.
45

Licencia adás; licencia transzfer.

( 210 ) M 16 01546
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) Palatin Károly, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 16 01547
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Deák László, Tépe (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Mezőgazdasági termékek forgalmazása.

42

Mezőgazdasági kutatás.

44

Mezőgazdasági szolgáltatás, tanácsadás.

( 210 ) M 16 01552
( 220 ) 2016.05.06.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mulatós TV
( 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 01555
( 220 ) 2016.05.05.
( 731 ) Katona Bence Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások (kivéve oktatási és képzési tanácsadás); cégek
működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti
szolgáltatások.
36

Tanácsadási szolgáltatások közös befektetési alapokkal kapcsolatban; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi
gazdasági tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások;
pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és menedzsment szolgáltatások.
41

Üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás.

( 210 ) M 16 01556
( 220 ) 2016.05.05.
( 731 ) Széll Tamás, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Széll Tamás
( 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.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 01576
( 220 ) 2016.05.09.
( 731 ) NAGYI HÁZA Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01587
( 220 ) 2016.05.09.
( 731 ) Recefice Jégműhely Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesvári Szilvia, Etyek
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; jég.

( 210 ) M 16 01591
( 220 ) 2016.05.10.
( 731 ) Balcsi Original Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varga Roland, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok és nyeregfelszerelések.
25

Alsónadrágok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; bőrruházat; csecsemőnadrágok [ruházat];

dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák;
hosszúnadrágok; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; női
ruhák; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak; sapkák; sportmezek; strandruhák; szvetterek;
vízhatlan ruházat; zoknik.
35

Reklámozás.

( 210 ) M 16 01593
( 220 ) 2016.05.10.
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( 731 ) Diósy Katalin, Budapest (HU)

( 541 ) ANA-KÓD
( 511 ) 41
44

Oktatás, gyakorlati képzés, oktatási anyagok kiadása, online távoktatás és anyagainak a megjelentetése.
Holisztikus terápia.

( 210 ) M 16 01594
( 220 ) 2016.05.09.
( 731 ) Hatékony és Eredményes Tanulásért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Kugyela János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Hatékony nyelvtanulási módszerek gyakorlatban történő alkalmazása az oktatás minden területén, ezek

fejlesztése, kidolgozása, elterjesztése, az agykutatás, a mentális komputertechnika legújabb eredményeinek a
nyelvi, szakmai képzéseknél történő alkalmazása, mindezekkel kapcsolatos hang és képanyagok terjesztése,
programok, klubok szervezése, lebonyolítása, oktatással és rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01621
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) Szakályné Kalamár Mária Katalin, Babosdöbréte (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; sajtok.

30

Méz.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 16 01625
( 220 ) 2016.05.12.
( 731 ) Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Budapest (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 01658
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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( 541 ) Provident Otthoni Szolgáltatás

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01659
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) Provident Maxi Kölcsön
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01660
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) NIKSZONGÉP Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Ipari szerszámgépek és azok alkatrészei, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetési

mezőgazdasági eszközök.
35

Gépek és szerszámgépek és azok alkatrészei, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetési

mezőgazdasági eszközök.
37

Gépek üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

( 210 ) M 16 01662
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01663
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01664
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01673
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.) LIMITED, Hong Kong (HK)
( 740 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Okoskarórák; okosszemüvegek; viselhető aktivitásészlelők; burkolatok okostelefonokhoz; tokok

okostelefonhoz; szelfibotok (kézi egylábú, egykaros állványok); fényvisszaverő biztonsági mellények; fejvédők
sportoláshoz; töltők elektromos cigarettákhoz; csatlakozott karkötők (mérőműszerek); elektronikus árucímkék,
termékcímkék; joystickek, botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; kaloriméterek; elektronikus
nyakörvek állatok idomításához, tanításához; elektronikus, digitális könyvolvasók; elektromos elemek, telepek,
akkumulátorok; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépmemória eszközök; letölthető zenefájlok;
letölthető képfájlok.
( 210 ) M 16 01687
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Mambó Rádió Kft 100%, Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) PÉCSONE
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 01688
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült);

üvegszövet háló.
6

Tetőtéri ablak és kibúvó.
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Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült);

üvegszövet háló.
( 210 ) M 16 01693
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Rózsás Andrea, Győrújbarát (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült oktatási segédanyagok, szemléltető eszközök, nyomdaipari

kiadványok, könyvek, brosúrák, vékony fűzött könyvek.
41

Oktatás, képzés, távoktatásos tanfolyamok, spirituális és meditációs rendezvények, képzések, tréningek,

önismeret- és személyiségfejlesztő tanfolyamok, szertartások és szemináriumok rendezése és vezetése; életmód
táborok, élő előadások bemutatása, filmek és hangfelvételek készítése, zene összeállítása, zenei produkciók,
hangversenyek szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk és videók biztosítása, egészségvédő klubok
szolgáltatásai.
45

Egyénre szabott spirituális és életviteli tanácsadás, spirituális szolgáltatások; egyéni igények szerinti

energetikai kezelések, terápiák, meditációk.
( 210 ) M 16 01695
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Rózsás Andrea, Győrújbarát (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült oktatási segédanyagok, szemléltető eszközök, nyomdaipari

kiadványok, könyvek, brosúrák, vékony fűzött könyvek.
41

Oktatás, képzés, távoktatásos tanfolyamok, spirituális és meditációs rendezvények, képzések, tréningek,

önismeret- és személyiségfejlesztő tanfolyamok, szertartások és szemináriumok rendezése és vezetése; életmód
táborok, élő előadások bemutatása, filmek és hangfelvételek készítése, zene összeállítása, zenei produkciók,
hangversenyek szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk és videók biztosítása, egészségvédő klubok
szolgáltatásai.
45

Egyénre szabott spirituális és életviteli tanácsadás, spirituális szolgáltatások; egyéni igények szerinti

energetikai kezelések, terápiák, meditációk.
( 210 ) M 16 01699
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Kirsch-Veszeli Annamária, Budapest (HU)
( 740 ) Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KID SINGERS
( 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).
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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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01706
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Maciej Kisilowski, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varga Péter, Szeged
( 541 ) Administratégia
( 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 01718
( 220 ) 2016.05.19.
( 731 ) Nagy Zoltán 100%, Érd (HU)
( 541 ) Diamond számlázó program
( 511 ) 9
42

Számítógépes szoftverek.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 16 01734
( 220 ) 2014.05.14.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOLARI
( 511 ) 9

Letölthető mobil applikációk betegségek kezelésére és a páciensek nyomon követésére a gyógykezelések

betartása szempontjából.
10

Orvosi készülékek és műszerek.

44

Orvosi szolgáltatások nevezetesen az egészségügyi információk nyújtása.

( 210 ) M 16 01755
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) Kereszty András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; értesítések (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus

ábrázolások; képek; kézikönyvek; könyvecskék, könyvek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk;
szórólapok; újságok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a készülékek
kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő
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előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés);

iskolai szolgáltatások (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; on-line oktatás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk szolgáltatása; pályaválasztási
tanácsadás; rádió- és televízíóprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel
kapcsolatban; önismereti programok, életvezetési tanácsadás.
( 210 ) M 16 01756
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) Papp Judit 100%, Veresegyház (HU)
( 541 ) V4 Airshow
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 01759
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Madák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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 01760
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Madák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Írisz Office
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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 01838
( 220 ) 2016.05.30.
( 731 ) FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Olasz Balázs 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
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

Távközlés.

( 210 ) M 16 01840
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AUTOKER
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás; lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 01860
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) KROKODIL-ROCK Kultúrális Kft., Budakeszi (HU)
( 740 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
41

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
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 02089
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, Kunszállás (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [gyakorlat]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése;
élőzenés koncertek; felvonulások és bemutatók; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;
játszóeszközök rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; kiállítási szolgáltatások kulturális célokra; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra [vásárok; néphagyományokat
felelevenítő kiállítások]; koncert szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; mozi
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szolgáltatások [autósmozi]; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sport- és szabadidős tevékenységek

biztosítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások [kézműves foglalkozás, fajátékok;
játszóház]; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szórakoztatási célú
kiállítások lebonyolítása [veterán traktorkiállítás, motorkiállítás, autókiállítás]; szórakoztatási szolgáltatások
színpadi előadás formájában; versenyek szervezése [utcai futóverseny, öregfiúk focimeccs].
43

Étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 16 02099
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CRASSSH!
( 511 ) 29
31

Feldolgozott amerikai mogyoró, feldolgozott magvak.
Gabona magvak, vetőmagvak, mogyoró.

( 210 ) M 16 02100
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Benyó Jánosné, Budapest (HU)
Benyó Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Virágok.

39

Virágküldés.

44

Virágkötészet.

( 210 ) M 16 02104
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Baja Marketing Kft., Baja (HU)
( 541 ) LUCIANO PAVAROTTI EMLÉK MESTERKURZUS
( 511 ) 41

Zenei produkciók; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 16 02126
( 220 ) 2016.06.20.
( 731 ) Mahartlog Austria GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Dr. M. Tóth Balázs, Budapest
( 541 ) INTERAG
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 16 02216
( 220 ) 2016.06.30.
( 731 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) BÍRNI FOGOD
( 511 ) 29

Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített
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tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesítet terjesztett tejes termékek.

( 210 ) M 16 02217
( 220 ) 2016.06.30.
( 731 ) Quints LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 300 ) 51413 2016.04.29. TT
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fertőtlenítő szappanok; mosogatószerek gépi mosogatáshoz; szappan; folyékony szappanok; kézmosó

szappanok; szappanok; szappanpor; szövet (kelme) puhító; mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási
használatra; üvegtisztító készítmények bútortisztítók; üvegtisztító készítmények; WC-tisztítók; kárpittisztítók;
permetezhető tisztítószerek háztartási használatra; permetes tisztítószerek textil tisztításra; babahintőporok;
törlőkendők babáknak; babaolajok; babaápoló folyadékok; babasamponok; hajkondicionáló szerek babáknak;
babaápoló termékek (nem gyógyhatású); nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; természetes keményítők
mosáshoz; sampon; hajbalzsamok; sampon; fürdőolajok; hajkondicionáló olajok; napvédő szerek; naptejek;
vízálló napvédő készítmények; napozózselék, -gélek; napozás utáni tej; napozás utáni folyadékok [kozmetikai
használatra]; napvédő krémek [kozmetikumok]; napvédő folyadékok; fényvédő faktoros napvédő spray-k;
háztartási fehérítő [hipó]; háztartási illatosítók; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási
használatra; folteltávolító szerek háztartási cikkeken történő használatra.
5

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítők háztartási használatra; gyógyhatású baba hintőporok;

gyógyszeres babaolajok; tamponok; menstruációs betétek; egészségügyi törlőkendők; babapelenkák;
papírpelenkák; eldobható pelenkák; papírpelenkák; elsősegélydobozok, feltöltve; női tisztasági betétek;
fertőtlenítők háztartási használatra; levegő szagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; légszagtalanító
készítmények; általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.
8

Evőeszközök; baba evőeszközök; műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök; evőeszközök

[kések, villák és kanalak].
16

Papírszalvéták; eldobható szalvéták; szemeteszsákok; papír kávéfilterek.

21

Tányérok; papírtányérok; porcelánok; eldobható tányérok; eldobható tányérok; kávéfilterek, nem

elektromos; nem papírból készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei; papírpoharak;
műanyag csészék.
35

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

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következők értékesítésével kapcsolatban: fertőtlenítő
szappanok, mosogatószerek gépi mosogatáshoz; szappan, folyékony szappanok, kézmosó szappanok, szappanpor,
szappanpor, szövet(kelme) puhító, mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra, üvegtisztító
készítmények, bútortisztítók, üvegtisztító készítmények, WC-tisztítók, kárpittisztítók, permetezhető tisztítószerek
háztartási használatra, permetes tisztítószerek textil tisztításra, babahintőporok, törlőkendők babáknak,
babaolajok, babaápoló folyadékok, babasamponok, hajkondicionáló szerek babáknak, babaápoló termékek,
pelenkakiütés elleni krém, természetes keményítők mosáshoz, sampon, hajbalzsamok, sampon, fürdőolajok,
hajkondicionáló olajok, napvédő szerek, naptejek, vízálló napvédő készítmények, napozózselék, -gélek, napozás
utáni tej, napozás utáni folyadékok, napvédő krémek, napvédő folyadékok, fényvédő faktoros napvédő spray-k,
levegőillatosító készítmények, háztartási fehérítő [hipó], háztartási illatosítók, tisztítószerek háztartási
használatra, tisztítószerek háztartási használatra, folteltávolító szerek háztartási cikkeken történő használatra,
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő kézmosó, fertőtlenítők háztartási használatra, gyógyhatású baba hintőporok,
gyógyszeres babaolajok, tamponok, menstruációs betétek, egészségügyi törlőkendők, babapelenkák,
papírpelenkák, eldobható pelenkák, papírpelenkák, elsősegély dobozok, feltöltve, női tisztasági betétek,
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fertőtlenítők háztartási használatra, levegő szagtalanító készítmények, légtisztító készítmények, légszagtalanító

készítmények, általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra;
evőeszközök, baba evőeszközök, műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök, evőeszközök [kések,
villák és kanalak], papírszalvéták, eldobható szalvéták, szemeteszsákok, papír kávéfilterek, tányérok,
papírtányérok, porcelánok, eldobhatótányérok, eldobható tányérok, kávéfilterek, nem elektromos, nem papírból
készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei, papírpoharak, műanyag csészék, fogyasztói
hűségprogram vásárlók számára, összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó
szolgálat.
( 210 ) M 16 02259
( 220 ) 2016.07.05.
( 731 ) Sun Xue Feng, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pethes Margit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezüst anyagból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok és nyergek és
lószerszámok.
( 210 ) M 16 02260
( 220 ) 2016.07.05.
( 731 ) Sun Xue Feng, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pethes Margit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezüst anyagból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok és nyergek és
lószerszámok.
A rovat 110 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 219.114
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02183
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) MONGOOSE
( 511 ) 33

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

áru)
( 111 ) 219.115
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02472
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Balaton
( 511 ) 33
35

Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.116
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02474
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Happy Birthday
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.117
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02475
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Duna
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 219.118
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02476
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Merry Christmas
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.119
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02477
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Happy Valentine's Day
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.120
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02478
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Girls
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.140
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02367
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 541 ) Telenor MobilPass
( 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).
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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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.141
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02555
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.241
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02288
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) Kurucz Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi (nem élő); baromfihús; borjúhús; disznóhús; friss húsok; halak; halfilé; hentesáruk; húsok;

húskivonatok; konyhakész hús; marhahús.
( 111 ) 219.242
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 16 02705
( 220 ) 2016.08.22.
( 732 ) Swedsteel-Metecno Kft., Biatorbágy, Vendel Park (HU)
( 740 ) Dr. Vallyon Zsolt, Budapest
( 541 ) Egy fedél alatt a svédacél minőséggel
( 511 ) 6

Acél; acél merevítők betonpadlók készítéséhez; acél, lemezek formájában; acélgerendák; acélkeretek

épületekhez; moduláris előregyártott acélkeretek; építéshez használt acéllemezek; födémgerendák vasból vagy
acélból; szerkezeti acélok; szerkezeti acélvázak; acél oszlopok; acél, tekercsek formájában; acéllemezek;
építmények acélból; bevont acélok.
A rovat 11 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.593
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 13 00963
( 220 ) 2013.04.11.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

( 111 ) 217.000
( 151 ) 2015.10.20.
( 210 ) M 15 00385
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ESPARTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 219.063
( 151 ) 2016.08.15.
( 210 ) M 15 03726
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) Wanadis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Józsa Éva, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai bőrápoló szerek, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), kozmetikai

krémek.
( 111 ) 219.101
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 02245
( 220 ) 2015.08.17.
( 732 ) Sárkány Krisztián, Budapest (HU)
Sárkány Erika Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 219.102
( 151 ) 2016.08.22.
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( 210 ) M 15 03135
( 220 ) 2015.11.18.
( 732 ) Szent Antal Patika Bt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) snippp
( 511 ) 3

Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra (illatszer); aromák (eszenciaolajok); balzsamok nem

gyógyászati használatra; bőrkonzerváló szerek (kenőcsök); eszenciaolajok; hajbalzsamok; hajszeszek;
illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló
szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek;
kölnivíz; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; piperevizek; samponok; sminkek,
arcfestékek; sminktermékek; szappanok; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok.
( 111 ) 219.103
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03630
( 220 ) 2015.12.04.
( 732 ) HEMORAT SOL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai 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).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.104
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03641
( 220 ) 2015.12.07.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) D24 alkoholmentes sör
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; sörök.

( 111 ) 219.105
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03741
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Puszta Konzerv Kft., Balmazújváros (HU)
( 740 ) dr. Márton Csaba, Budapest
( 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).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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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).
( 111 ) 219.106
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03742
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
35

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 219.107
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03743
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
35

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 219.108
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03753
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) profession.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.109
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 15 03754
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) profession.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 219.110
( 151 ) 2016.08.22.
( 210 ) M 16 00210
( 220 ) 2016.01.26.
( 732 ) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYDROFILM
( 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.
( 111 ) 219.111
( 151 ) 2016.08.23.
( 210 ) M 15 02749
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Győri Erzsébet, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pannon Park
( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozok kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [iskolai
használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],
fényképtartók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,
grafikus ábrázolások, gyűjthetó kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,
írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,
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füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,
oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír,
papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,
poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,
papírból szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,
tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,
transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok, kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
21

Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
22

Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

41

Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi
produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
vidámparkok, zenei produkciók.
43

Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

rendezvényhez termek kölcsönzése.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

( 111 ) 219.112
( 151 ) 2016.08.23.
( 210 ) M 15 03748
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárvár (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús felhasználásával készült snackek; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek felhasználásával készült snackek, falatok, ropogtatni valók; fagyasztott, feldolgozott, tartósított
húskészítményekből készült snackek, falatkák, ropogtatnivalók, ezek alapanyagai, adalékanyagai amelyek a jelen
osztályba tartoznak; tej és tejtermék alapanyagok felhasználásával készült snackek, falatkák; fagyasztott,
előkészített sajtgolyók, sajtfalatok mint snackek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.113
( 151 ) 2016.08.23.
( 210 ) M 16 01733
( 220 ) 2002.04.29.
( 732 ) CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalami és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CASTEL
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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( 111 ) 219.128
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00615
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) La Crema Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) WOW
( 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 ) 219.129
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00362
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) Tiger Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vass és Társai 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).
( 111 ) 219.131
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00006
( 220 ) 2016.01.05.
( 732 ) Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pákozd (HU)
( 541 ) "Ahol a bor, az étel és a jókedv találkozik"
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.132
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 15 03664
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurida Petra, Tatabánya
( 541 ) Jár nekem
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Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára;
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcéllá vásárok szervezése;
keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai önéletrajz írása
mások számára; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések
ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.
38

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

levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel;
nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; rádiós kommunikáció; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás;
tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;
filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok
készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;
hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolai szolgáltatások [képzés];
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
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mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás.
( 111 ) 219.134
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00001
( 220 ) 2016.01.01.
( 732 ) HigiFil Szolgáltató Kft 100%, Kaposvár (HU)
( 541 ) BALATON ÍZE
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.135
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00471
( 220 ) 2016.02.16.
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nemcsak a Mama kedvence!
( 511 ) 30

Bonbonok, cukorkaáruk, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények, csokoládé,

csokoládés tej (ital), fagylalt, jégkrém, karamellák (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marcipán,
mentabonbonok, mentacukorkák, müzli, pralinék, pudingok, sütemények, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).
( 111 ) 219.136
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 16 00472
( 220 ) 2016.02.16.
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját
tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és
egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok;
húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleveskoncentrátumok, készítmények
húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok;
felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok;
húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi
fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús
emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények
és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; hús alapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.
30

Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények, kivéve rizs- és rizs alapú készítmények.
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( 111 ) 219.137
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 15 03877
( 220 ) 2015.12.31.
( 732 ) Mészáros Márk, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) smartclinic
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 219.138
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 15 03875
( 220 ) 2015.12.30.
( 732 ) Gárgyán Zsolt, Kóka (HU)
( 740 ) dr. Győrfi Beáta, Gödöllő
( 546 )
( 511 ) 11

Fürdőkád felszerelések, fürdőszobai szerelvények, hidromasszázs fürdőberendezések, kádparaván, szauna

fürdőberendezések, zuhanyfülke, zuhanyfal, zuhanyok.
37

Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése, üvegbútorok tervezése és gyártása, üvegfalak

tervezése és építése.
( 111 ) 219.139
( 151 ) 2016.08.24.
( 210 ) M 15 03873
( 220 ) 2015.12.30.
( 732 ) ZIMBO Perbál Kft., Perbál (HU)
( 541 ) Mississippi
( 511 ) 29

Húsipari termékek, húskészítmények.

( 111 ) 219.142
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 16 00522
( 220 ) 2016.02.19.
( 732 ) Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vági Márton, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

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

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).
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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
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falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
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 ) 219.143
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 16 00047
( 220 ) 2016.01.08.
( 732 ) Csillag Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Bizsuk (nem nemesfém) kiegészítők; karkötők, fülbevaló, táska, lánc.

23

Fonalak.

25

Ruházat (női ruházat gyártásához).

( 111 ) 219.144
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 16 00034
( 220 ) 2016.01.06.
( 732 ) Opauszki János, Kiskőrös (HU)
( 541 ) JÁNOS VITÉZ
( 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).
32

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

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

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

áru).
( 111 ) 219.145
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( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 16 00032
( 220 ) 2016.01.07.
( 732 ) Lelle Marina Kft., Balatonlelle (HU)
( 740 ) Tóth Balázs, Budapest
( 541 ) BL YachtClub
( 511 ) 36
43

Kikötőhely bérbeadás (ingatlan bérbeadás).
Vendéglátás, időleges szállásadás.

( 111 ) 219.146
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03690
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANGAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 111 ) 219.147
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03802
( 220 ) 2015.12.17.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxemburg (LU)
( 740 ) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 219.148
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 02825
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) Klapka Üzletház Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Gold Salz
( 511 ) 30

Fűszerek.

( 111 ) 219.149
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03801
( 220 ) 2015.12.17.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 25

Jelmezek, kabátok, kalapok.

28

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

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

Bálok szervezése, cirkuszok, élő előadások szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás.

( 111 ) 219.150
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03798
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Kámán Levente, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 541 ) Letis
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; 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).
37

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

szolgáltatás).
45

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 ) 219.151
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03472
( 220 ) 2015.11.23.
( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Frissen helyben sütött pékáru; kenyér, kiflik, zsemlék, egyéb pékáru, aprósütemény, teasütemény, briós,

gabonakészítmények, keksz, lepények, liszttartalmú ételek, mézeskalács, quiche, sütemények.
( 111 ) 219.152
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03585
( 220 ) 2015.11.26.
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Pajzsmirigy+SLIM normál pajzsmirigy működés, támogatott anyagcsere
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
M1728

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 219.153
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03586
( 220 ) 2015.11.26.
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Klimin Slim FOCUS A változókori fogyáson a fókusz
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 219.154
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03591
( 220 ) 2015.12.01.
( 732 ) Vista Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítások; pénzváltás;

szállásügynökség; utazási csekkek kibocsátása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; utazásszervezés;

autóbérlés; parkolási szolgáltatások; menetjegy értékesítés (légi-, vízi-, vasúti-, közúti közlekedeés);
utazásközvetítés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

szállásügynökségek; szálláshely lefoglalása (időleges-).
( 111 ) 219.155
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03592
( 220 ) 2015.11.30.
( 732 ) Meglepkék Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Túlélők Viadala
( 511 ) 28

Játékok, társasjátékok, táblajáték, kártyajátékok, játékszerek, videojátékok, online játékok.

( 111 ) 219.156
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03594
( 220 ) 2015.12.01.
( 732 ) Vágó István, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Bodnár Klára, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Litográfiák, litografált műtárgyak, lemezek metszetek készítéséhez, nyomatok, metszetek, portrék,

arcképek, poszterek, prospektusok, rézkarcok, gravűrök, színes olajnyomatok, szórólapok.
16

Amulettek [ékszerek], apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], arany, nyers vagy vert, díszek [ékszerek],

dísztűk, ékszerek, ékszerkellékek, ékszertokok, kapcsok ékszerkészítéshez, karkötők [ékszerek], karkötők
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[ékszerek], medalion, nyakérem, medálok.

40

Fémbevonás, fémbevonat készítése elektromos úton, fémek hőkezelése, fémöntés, fémmegmunkálás.

( 111 ) 219.157
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03693
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) Csodalámpa ÓhajSóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Add tovább, hogy van tovább!
( 511 ) 36

Adománygyűjtés; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; pénzadományokkal
kapcsolatos emberbaráti szolgáltatások.
44

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; betegápolási

szolgáltatások.
45

Pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi betegek és hosszú távú ápolási létesítmények

betegei számára.
( 111 ) 219.158
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03086
( 220 ) 2015.11.12.
( 732 ) Lakos Anikó, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

DVD, CD, mágneses adathordozók.

35

Testedző és sport eszközök kiskereskedelme.

41

Nevelés, sporttevékenység, oktatás.

( 111 ) 219.159
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03084
( 220 ) 2015.11.12.
( 732 ) ALBERTA CONSULTANCY INC., Majuro, Marshall Islands (MH)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Dr. Karcsics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AZÚR DROGÉRIA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.160
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03079
( 220 ) 2015.11.10.
( 732 ) Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
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( 546 )

( 511 ) 13

Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

28

Vadászlesek, vadász felszerelések.

35

Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.

( 111 ) 219.161
( 151 ) 2016.08.25.
( 210 ) M 15 03078
( 220 ) 2015.11.10.
( 732 ) Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
( 541 ) LCM
( 511 ) 13

Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

28

Vadászlesek, vadász felszerelések.

35

Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.

( 111 ) 219.192
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00050
( 220 ) 2016.01.11.
( 732 ) Nádor Zsuzsa Mária, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

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

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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.193
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00051
( 220 ) 2016.01.11.
( 732 ) Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 9
35

Számítógép programok, szoftverek.
Bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; könyvelés; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás];

önköltség-elemzés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti könyvvizsgálat;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver
tanácsadás, számitógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.
( 111 ) 219.194
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00054
( 220 ) 2016.01.11.
( 732 ) Siklósi István 80%, Budapest (HU)
4D Soft Számítástechnikai Kft. 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes adatbázisok; elektronikus formátumú kezelési útmutatók; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; képzési
kézikönyvek számítógépes programok formájában; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek dinamikus
weboldalak létrehozásához; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és tervezésére; webhely fejlesztő
szoftver; digitális könyvolvasók; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; számítógépes szoftverek elektronikus könyvek létrehozásához.; számítógépes szoftverek
elektronikus kiadványok létrehozásához.; számítógépes szoftverek web-oldalak létrehozásához.; elektronikus
adathordozón rögzített hangoskönyvek.
41

Írott szövegek szerkesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek szerkesztése és
kiadása; elektronikus kiadványok szerkesztése és kiadása; web-oldalak szerkesztése.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes
programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus könyvek szerkesztéséhez és kiadáshoz
kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus kiadványok szerkesztéséhez és kiadáshoz kapcsolódó szolgáltatások;
web-oldalak szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások.
( 111 ) 219.195
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00055
( 220 ) 2016.01.11.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SILQINELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.
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( 111 ) 219.196
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00289
( 220 ) 2016.02.03.
( 732 ) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.206
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00407
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, 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).
( 111 ) 219.208
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00410
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, 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).
( 111 ) 219.209
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( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00411
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, 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 tevékenység (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.210
( 151 ) 2016.08.30.
( 210 ) M 16 00412
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Imre László, 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).
A rovat 55 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 148.100
( 210 ) M 95 02706
( 180 ) 2015.09.25.
( 111 ) 187.300
( 210 ) M 05 01954
( 180 ) 2015.06.06.
( 111 ) 188.116
( 210 ) M 05 02685
( 180 ) 2015.08.16.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 154.960
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda; Dr. Sasvári Gabriella, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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( 111 ) 118.026
( 732 ) Vanity Fair, Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), Bowling Green, Kentucky (US)
( 111 ) 118.390
( 732 ) Canadian Club Canada Inc., Toronto,Ontario (CA)
( 111 ) 118.409
( 732 ) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 118.423
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 111 ) 118.424
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 111 ) 118.474
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 111 ) 118.907
( 732 ) Ingersoll-Rand Company (New Jersey államban bejegyzett cég), Davidson, North Carolina (US)
( 111 ) 119.069
( 732 ) JVC KENWOOD CORPORATION, Kanagawa (JP)
( 111 ) 126.089
( 732 ) SABIC Global Technologies B.V., Bergen op Zoom (NL)
( 111 ) 126.169
( 732 ) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
( 111 ) 126.297
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 126.318
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 141.888
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 143.502
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 145.066
( 732 ) CNH Industrial America LLC, Wisconsin (US)
( 111 ) 145.856
( 732 ) Asustek Computer Incorporation, Taipei, Taiwan Republic of China (TW)
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( 111 ) 145.937
( 732 ) H & R Johnson Tiles Limited (Highgate Tile Works), Tunstall, Stoke-on-Trent (GB)
( 111 ) 148.492
( 732 ) Ferring B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 148.586
( 732 ) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
( 111 ) 148.641
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.954
( 732 ) Haier Group Corporation, Qingdao, Shandong Province (CN)
( 111 ) 148.971
( 732 ) Haier Group Corporation, Qingdao, Shandong Province (CN)
( 111 ) 149.152
( 732 ) Gere Attila, Villány (HU)
( 111 ) 149.182
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 149.487
( 732 ) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)
( 111 ) 149.557
( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York
(US)
( 111 ) 149.643
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 149.774
( 732 ) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 149.796
( 732 ) BUNDY Kft., Jászárokszállás (HU)
( 111 ) 150.148
( 732 ) 3752313 CANADA, INC., Montreal, Quebec (CA)
( 111 ) 150.600
( 732 ) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)
( 111 ) 150.700
( 732 ) MKB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 150.856
( 732 ) Beiersdorf AG,, Hamburg (DE)
M1737

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 150.917
( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 151.043
( 732 ) Berol Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Atlanta (US)
( 111 ) 151.232
( 732 ) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG., Bielefeld (DE)
( 111 ) 151.548
( 732 ) The Toro Company, Bloomington, Minnesota (US)
( 111 ) 151.874
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
( 111 ) 151.997
( 732 ) Magyar Szőlő- és Borkultúra Alapítány, Budapest (HU)
( 111 ) 152.326
( 732 ) Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)
( 111 ) 152.329
( 732 ) GM KOREA COMPANY, Incheon (KR)
( 111 ) 152.330
( 732 ) GM KOREA COMPANY, Incheon (KR)
( 111 ) 153.143
( 732 ) Andina Rosalya Brown, Ticehurst, East Sussex (GB)
Luis Nicholas Brown, Ticehurst, East Sussex (GB)
( 111 ) 153.452
( 732 ) Sally Beauty International, Inc., Denton, Texas (US)
( 111 ) 155.652
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 111 ) 185.820
( 732 ) Kosztolányi József, Kulcs (HU)
( 111 ) 186.484
( 732 ) Magyar Látszerész Szövetség 1/2, Budapest (HU)
Magyar Optikus Ipartestület 1/2, Budapest (HU)
( 111 ) 187.436
( 732 ) Súlypont Izületstatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.821
( 732 ) Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Pécs (HU)
( 111 ) 188.205
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( 732 ) Molnárné Biró Erzsébet, Őrbottyán (HU)

( 111 ) 188.445
( 732 ) Molnárné Bíró Erzsébet, Őrbottyán (HU)
( 111 ) 188.651
( 732 ) Szegi Gabriella Brigitta, Szeged (HU)
( 111 ) 188.773
( 732 ) SGH Vagyonkezelő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 188.808
( 732 ) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 188.937
( 732 ) Bodrogi Lívia, Érd (HU)
Holló József, Érd (HU)
Molnár László, Érd (HU)
( 111 ) 188.978
( 732 ) VÁROS-KÉP Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 189.005
( 732 ) Misys Hungary Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 189.034
( 732 ) Misys Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 111 ) 189.112
( 732 ) Márton Gergely, Budapest (HU)
( 111 ) 189.487
( 732 ) BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.526
( 732 ) CSIM Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 189.564
( 732 ) IMPRESS-SHOES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.659
( 732 ) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 189.685
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.691
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.697
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 189.813
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.814
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.821
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.822
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.823
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.861
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 111 ) 189.922
( 732 ) Guangdong Kin Long Hardware Products Co., Ltd., Dongguan City, Guangdong Province (CN)
( 111 ) 189.973
( 732 ) VIVARTIA HOLDING S.A., Spata Attica (GR)
( 111 ) 190.015
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.063
( 732 ) Mezei Dóra, Budapest (HU)
( 111 ) 190.069
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.268
( 732 ) VIVARTIA HOLDING S.A., Spata Attica (GR)
( 111 ) 190.319
( 732 ) Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)
( 111 ) 190.323
( 732 ) Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 190.528
( 732 ) Maaza International Co. L.L.C., Dubai (AE)

M1740

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 190.889
( 732 ) Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.247
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 191.258
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 191.271
( 732 ) Crystal Worldwide Kft., Csomád (HU)
( 111 ) 191.288
( 732 ) THERMAL KOZMETIKAI Kft., Izsák (HU)
( 111 ) 191.411
( 732 ) Phan Cuong, Budapest (HU)
( 111 ) 191.486
( 732 ) Full Media Médiapiaci Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.609
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 191.610
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 191.611
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 191.712
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 191.930
( 732 ) The Clorox Company, Oakland, California (US)
( 111 ) 191.944
( 732 ) Bertényi Gábor Márton, Nagymaros (HU)
Gauder Márk Márton, Budapest (HU)
Zsendovits Ábel, Budapest (HU)
Kiss Attila Gábor, Budapest (HU)
( 111 ) 191.946
( 732 ) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
Benke László, Budapest (HU)
( 111 ) 192.003
( 732 ) Phan Cuong, Budapest (HU)
( 111 ) 192.336
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
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( 111 ) 192.790
( 732 ) Bock Pince Kft., Villány (HU)
( 111 ) 193.374
( 732 ) SGH Vagyonkezelő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 193.486
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 195.874
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 196.252
( 732 ) Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Anif (AT)
( 111 ) 196.500
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.945
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.117
( 732 ) Grupo Bimbo S.A. de C.V., Delegación Alvaro Obregón (MX)
( 111 ) 199.619
( 732 ) J. Cortes Cigars naamloze vennootschap, Zwevegem (BE)
( 111 ) 218.268
( 732 ) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
A rovat 107 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 130.455
( 732 ) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company), Louisville, Kentucky (US)
( 111 ) 144.731
( 732 ) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company), Louisville, Kentucky (US)
( 111 ) 145.066
( 732 ) CNH Industrial America LLC, Wisconsin (US)
( 111 ) 157.837
( 732 ) EA Pharma Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 157.849
( 732 ) EA Pharma Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 163.071
( 732 ) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Glattpark (Opfikon) (CH)
( 111 ) 163.072
( 732 ) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Glattpark (Opfikon) (CH)
( 111 ) 170.206
( 732 ) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company), Louisville, Kentucky (US)
( 111 ) 184.499
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.907
( 732 ) Data Zone Solutions Ltd, Limassol (CY)
( 111 ) 184.909
( 732 ) Data Zone Solutions Ltd, Limassol (CY)
( 111 ) 187.436
( 732 ) Súlypont Izületstatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.821
( 732 ) Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Pécs (HU)
( 111 ) 188.978
( 732 ) VÁROS-KÉP Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 191.132
( 732 ) Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület, Budapest (HU)
( 111 ) 201.286
( 732 ) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company), Louisville, Kentucky (US)
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( 111 ) 207.856
( 732 ) Hazai Digitális Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.459
( 732 ) SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárvár (HU)
( 111 ) 209.789
( 732 ) Jobinfo.hu Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.130
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 211.105
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.106
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.292
( 732 ) Elek Milán, Hajdúböszörmény (HU)
( 111 ) 213.300
( 732 ) Elek Milán, Hajdúböszörmény (HU)
( 111 ) 215.800
( 732 ) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company), Louisville, Kentucky (US)
( 111 ) 216.198
( 732 ) EXTRÉM Élményajándékok Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.353
( 732 ) Elek Brúnó, Hajdúböszörmény (HU)
( 111 ) 217.203
( 732 ) Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)
A rovat 28 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 130.997
( 732 ) GANT AB, Stockholm (SE)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 145.856
( 732 ) Asustek Computer Incorporation, Taipei, Taiwan Republic of China (TW)
( 740 ) Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 148.492
( 732 ) Ferring B.V., Hoofddorp (NL)
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( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 149.182
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 740 ) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.717
( 732 ) eBay Inc.,, San Jose, California (US)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 169.716
( 732 ) GANT AB, Stockholm (SE)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.304
( 732 ) Altera Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), San Jose, Kalifornia (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 185.684
( 732 ) Szamos Annabella, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berki Dávid ügyvéd, Budapest
( 111 ) 185.685
( 732 ) Szamos Annabella, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berki Dávid ügyvéd, Budapest
( 111 ) 218.268
( 732 ) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 130.997
( 732 ) GANT AB, Stockholm (SE)
( 111 ) 143.716
( 732 ) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 145.856
( 732 ) Asustek Computer Incorporation, Taipei, Taiwan Republic of China (TW)
( 111 ) 148.492
( 732 ) Ferring B.V., Hoofddorp (NL)
( 111 ) 149.182
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 161.717
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( 732 ) eBay Inc.,, San Jose, California (US)

( 111 ) 169.716
( 732 ) GANT AB, Stockholm (SE)
( 111 ) 176.304
( 732 ) Altera Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), San Jose, Kalifornia (US)
( 111 ) 189.429
( 732 ) BAROZA Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)
( 111 ) 217.203
( 732 ) Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)
( 111 ) 218.268
( 732 ) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
A rovat 11 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 118.390
( 732 ) Canadian Club Canada Inc., Toronto,Ontario (CA)
( 111 ) 118.907
( 732 ) Ingersoll-Rand Company (New Jersey államban bejegyzett cég), Davidson, North Carolina (US)
( 111 ) 143.502
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 150.700
( 732 ) MKB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 151.997
( 732 ) Magyar Szőlő- és Borkultúra Alapítány, Budapest (HU)
( 111 ) 153.452
( 732 ) Sally Beauty International, Inc., Denton, Texas (US)
( 111 ) 161.717
( 732 ) eBay Inc.,, San Jose, California (US)
( 111 ) 173.344
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 189.005
( 732 ) Misys Hungary Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 189.034
( 732 ) Misys Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
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( 111 ) 189.487
( 732 ) BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.526
( 732 ) CSIM Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 189.813
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.814
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.821
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.822
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.823
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.015
( 732 ) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.319
( 732 ) Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)
( 111 ) 191.271
( 732 ) Crystal Worldwide Kft., Csomád (HU)
( 111 ) 191.903
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 193.704
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 200.460
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.728
( 732 ) Allied Solutions CEE Kft., Budapest (HU)
A rovat 24 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 16 00627
( 731 ) Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 16 02213
( 731 ) Vinum Praemium Alapítvány, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Prónay Bence, Budapest
( 210 ) M 16 02526
( 731 ) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
A rovat 2 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 98 04451
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos & Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 210 ) M 02 00952
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 02 00950
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 02 00962
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 02 05336
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos & Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 210 ) M 04 03039
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

( 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 07 00597
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 07 00595
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 07 00701
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 07 00702
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 07 02598
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 07 02599
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 01566
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 09 01506
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 09 03373
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 09 02437
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 09 01608
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( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 10 01836
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 11 03176
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 11 04146
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
( 210 ) M 11 04149
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest
A rovat 24 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 853.504
( 541 ) VERSAMARK
( 511 ) 2, 9
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.223.273
( 541 ) ECOFICUS
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.298.405
( 541 ) la cultura del caffé Espresso Perfetto
( 511 ) 35, 37, 43
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.517
( 541 ) GSCHPUSI
( 511 ) 24-25, 33
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.526
( 541 ) INTERNATIONAL ROAD FEDERATION
( 511 ) 16, 41
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.527
( 546 )

( 511 ) 16, 41
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.595
( 541 ) Gemei
( 511 ) 8, 11
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.617
( 541 ) SunCol
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( 511 ) 1-2
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.623
( 541 ) SLNE sanitary wares
( 511 ) 11
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.634
( 541 ) MADEMOISELLE PRIVE
( 511 ) 3, 9, 18, 25
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.635
( 541 ) LADY NAIL
( 511 ) 1, 3, 10
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.833
( 541 ) ConnectingChemistry
( 511 ) 1-4, 37, 39-40, 42, 45
( 580 ) 2016.06.02.
( 450 ) GAZ 21/2016
( 111 ) 1.298.922
( 546 )
( 511 ) 43
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.298.925
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.298.926
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
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( 111 ) 1.298.927
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.298.992
( 541 ) TOMAII
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.298.993
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11, 17, 20, 35
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.299.025
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 6, 8-9
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.299.074
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.299.126
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
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( 111 ) 1.299.127
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
( 111 ) 1.299.262
( 546 )

( 511 ) 21, 31, 35
( 580 ) 2016.06.09.
( 450 ) GAZ 22/2016
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 705.597
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.343
( 151 ) 2016.08.03.
( 111 ) 1.284.372
( 151 ) 2016.08.03.
( 111 ) 1.284.375
( 151 ) 2016.08.03.
( 111 ) 1.284.387
( 151 ) 2016.08.03.
( 111 ) 1.284.509
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.510
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.600
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.721
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.743
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.755
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.776
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.787
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.825
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.881
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.284.993
( 151 ) 2016.08.16.
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( 111 ) 1.284.999
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.014
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.120
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.130
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.155
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.164
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.199
( 151 ) 2016.08.16.
( 111 ) 1.285.730
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.285.743
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.285.810
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.285.903
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.285.966
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.093
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.139
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.218
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.232
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.235
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.237
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( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.263
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.290
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.311
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.316
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.343
( 151 ) 2016.08.31.
( 111 ) 1.286.378
( 151 ) 2016.08.31.
A rovat 40 darab közlést tartalmaz.
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