Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 02592
( 220 ) 2014.08.22.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Dupla esély
( 511 ) 16

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

fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével), kivéve a szerencsejátékokkal
kapcsolatos nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák.
35

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés, kivéve a szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdető
ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
( 210 ) M 15 02439
( 220 ) 2015.09.08.
( 731 ) Komodor Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) International Meeting Point
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02860
( 220 ) 2015.10.20.
( 731 ) Major Dezső, Tata (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Halhús; halból készített ételek; halfilé; nem élő hal.

31

Élő halak.

41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

fesztiválok szervezése; halászati tevékenység bemutatása; nagyvízen történő látványhalászat, halétel-készítő
versenyek; halfőző versenyek.
43

Vendéglátás (élelmezés); ételszobrászat; kantinok, büfék, étkezdék; éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar, ország különböző tájegységeiből érkező halfőző mesterek által készített
halételek és azok értékesítése.
( 210 ) M 15 03640
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) MIK Magyar Ingatlan Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) magyar ingatlan központ

( 511 ) 42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 16 00317
( 220 ) 2016.02.05.
( 731 ) Noil Andrea Nandu, Budapest (HU)
( 541 ) bábaház
( 511 ) 16

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

kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük (időszaki
lapok); prospektusok.
41

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

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, ivéve a
reklámfilmeket; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); játékkölcsönzés;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók
biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).
44

Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyászati
berendezések bérbeadása; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi
megtermékenyítési szolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák
szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok
lábadozók utókezelésére; pszichológus szolgáltatásai; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások;
terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.
( 210 ) M 16 00549
( 220 ) 2016.02.22.
( 731 ) Enterprise Communications Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 01005
( 220 ) 2016.03.23.
( 731 ) E-Billing Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01007
( 220 ) 2016.03.24.
( 731 ) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Dobozok kartonból vagy dobozból.

24

Törölközők.

25

Csecsemőkelengyék; sapkák; partedlik, nem papírból.

( 210 ) M 16 01141
( 220 ) 2016.04.04.
( 731 ) Kovács Éva, Budapest (HU)
( 541 ) LUX HUMANA
( 511 ) 16

Könyvek, kiadványok, papíráruk; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; könyvek;

könyvecskék, brosúrák.
35

Reklámozás; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

marketing konzultációs szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós és
reklámozási szolgáltatások.
41

Kiadói szolgáltatás; oktatás, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek; képzés és

oktatás; önismereti tanfolyamok; távoktatás, levelező és on-line oktatás; coaching; karrier-tanácsadás;
üzletvezetési tanácsadás; képzési és oktatási tanácsadás; oktatási szolgáltatások coaching területén; oktatási és
tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása, lebonyolítása; oktatási és
képzési útmutatók kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási, tanácsadási
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szolgáltatás; oktatási kézikönyvek fejlesztése, kiadása; oktatással, üzleti oktatással kapcsolatos oktatás,

szolgáltatás; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatás,
szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; spirituális és lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatás,
szolgáltatás; pszichológiai tanácsadás; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; kulturális és szórakoztató
tevékenységek szervezése; konferenciák, kiállítások szervezése; hang- és video-anyagok készítése; fényképészet.
( 210 ) M 16 01198
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Huang Zufang, Budapest (HU)
( 740 ) Barabás László, Budapest
( 541 ) EUROKAISER
( 511 ) 3

Tisztítószer, súrolóporok, súrolókrémek, folyékony súrolók (vegyi); illatszer; sampon, balzsam, zselé, fixáló

hab, kondícionálók, hajlakk, tusfürdő, habfürdő, folyékony szappan, pipereszappan, testápoló krém és olaj,
aromaolaj, masszázsolaj, hidratálóolaj, arckrém, kézápoló, lábápoló krém, feszesítő krém, fogkrém, nap- és
fényvédő krém, ajakápoló, szájfény, rúzs, szemkontúr ceruza, szepillaspirál, alapozó krémek, szőrtelenítő krém,
körömlakk.
21

Kefék, partvis, felmosó mop, felmosó vödör, cirokseprű, szemétlapát, mosogató szivacsok; üvegpoharak

(boros, üdítő, egyéb), befőttes üveg, kávékiöntő, fűszer és sótartó.
25

Ruhák, fehérneműk, cipők, lábbelik.

30

Kávé, tea, kakaó, sütőpor, fűszer, mártás, mustár.

( 210 ) M 16 01203
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 16 01204
( 220 ) 2016.04.08.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 16 01258
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) ExPanda Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petruska Emil, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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.

( 210 ) M 16 01262
( 220 ) 2016.04.14.
( 731 ) SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; optikai szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01332
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Lipovit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők emberek számára, gyógyhatású

adalékanyagok, vitaminkészítmények.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01334
( 220 ) 2016.04.21.
( 731 ) Ghimán Márius Lajos, Kisoroszi (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Autómosás; biztonsági zárak javítása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült motorok
felújítása; fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok
(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és
karbantartás); járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni
kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; kárpit(ozás) javítása; lopás elleni riasztók felszerelése
és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás); számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01450
( 220 ) 2016.04.27.
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( 731 ) Do-Do MM Kft., Kiskőrös (HU)

( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 32
35

Energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.
Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és

a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.
( 210 ) M 16 01468
( 220 ) 2016.05.02.
( 731 ) AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői
szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások
tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;
személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;
utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.
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 01469
( 220 ) 2016.05.02.
( 731 ) AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Álmokat Váltunk Valóra
( 511 ) 39

Utazásszervezés; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői
szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások
tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;
személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;
utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.
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 01500
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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 01501
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01532
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) Ocular Soft Kft., Szolnok (HU)
( 541 ) TAUPERT SZEMVIZSGÁLAT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Szemvizsgálattal kapcsolatos coaching (tréning), oktatás, szakmai képzés.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 16 01603
( 220 ) 2016.05.10.
( 731 ) Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület, Nagyatád (HU)
( 740 ) Dr. Matarits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, bélyegző, (pecsét) tartó dobozok, bélyegzőtartók, borítékok,

papíráruk, brossúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetből,
cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, dossziék, értesítések (papíráruk), folyóiratok,
formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, indigópapír, iratgyűjtők,
dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, írótollak, jegyek, katalógusok, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,
levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok,
poszterek, prospektusok, transzparensek (papíráruk).
25

Sportcipők; sportlábbelik; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sportmezek.

26

Rajtszámok versenyzőknek.

( 210 ) M 16 01604
( 220 ) 2016.05.10.
M2094

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület, Nagyatád (HU)

( 740 ) Dr. Matarits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, bélyegző, (pecsét) tartó dobozok, bélyegzőtartók, borítékok,

papíráruk, brossúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetből,
cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, dossziék, értesítések (papíráruk), folyóiratok,
formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, indigópapír, iratgyűjtők,
dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, írótollak, jegyek, katalógusok, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,
levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok,
poszterek, prospektusok, transzparensek (papíráruk).
25

Sportcipők; sportlábbelik; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sportmezek.

26

Rajtszámok versenyzőknek.

( 210 ) M 16 01605
( 220 ) 2016.05.10.
( 731 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Láng Dóra, 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

Aktatáskák, bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, bőrlemezek, bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák [poggyász], dobozok bőrből vagy
műbőrből, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, esernyőbehúzó anyagok, esernyőnyelek, esernyőfogók,
gyűrűk esernyőkhöz, hátizsákok, hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák, aktatáskák, irhák [állatbőrök],
iskolatáskák, kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskák, kézitáska vázak, kikészített bőrök, kofferek [kis
utazóládák], kottamappák, kottatokok, moleszkin [bőrutánzat], műbőr, napernyők, névjegykártyatartók,
névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák,
strandtáskák, szarvasbőr, nem tisztítási célokra, táskák, táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből,
utazókészletek [bőráruk], utazóládák, útitáskák, vadásztáskák [vadászkellékek], vállszíjak bőrből, vázak
esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak.
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01643
M2095

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2016.05.13.
( 731 ) Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)
( 740 ) Gőczey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nyamm
( 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 01762
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) Yurii Chashshyn, Hajdúszoboszló (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01767
( 220 ) 2016.01.16.
( 731 ) György István, Budapest (HU)
Simon Fanni, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 01771
( 220 ) 2016.05.24.
( 731 ) DOMINO'S IP HOLDER LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
( 740 ) SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DOMINO'S
M2096

( 511 ) 30

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Előkészített pizzák, hideg és meleg szendvicsek, kenyérrudacskák, frissen sütött zsömleszerű

kenyérgombócok, és előkészített tészta-előételek, melyek helyszíni vagy azon kívüli fogyasztásra alkalmasan
rendelhetők; kandiscukor, kekszek (aprósütemények), sajttorta és sütőipari desszertek; szárított bors
fűszerezéshez.
35

On-line rendelésszolgáltatás elvitelre árusító éttermek és kiszállítás területén; franchise szolgáltatások,

nevezetesen üzletvezetési segítségnyújtás felajánlása éttermek, elvitelre árusító éttermek és házhozszállítást
vállaló éttermek létrehozásához és működtetéséhez.
39

Házhozszállítást nyújtó éttermi szolgáltatások.

43

Éttermi szolgáltatások, nevezetesen pizza, egyéb élelmiszer- és italellátás helyben vagy azon kívüli

fogyasztásra; elvitelre árusító éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 01774
( 220 ) 2016.05.24.
( 731 ) Tálos Gergő Imre, Győr (HU)
Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 16 01780
( 220 ) 2016.05.24.
( 731 ) IN MEDIO Bt., Budapest (HU)
( 740 ) DR. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IN MEDIO
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01789
( 220 ) 2016.05.26.
( 731 ) Taller Antalné, Halásztelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
41

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségszalonok.

( 210 ) M 16 01841
M2097

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MARINA PART
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 01842
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MARINA BAY
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 01847
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 01848
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 01853
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) Lévai Flórián, Mór (HU)
( 546 )

M2098
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

( 511 ) 29

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
( 210 ) M 16 01928
( 220 ) 2016.06.07.
( 731 ) Keve Gábor Attila, Szeghalom (HU)
( 740 ) Papp Anikó, Szeghalom
( 546 )
( 511 ) 3

Műszempillák; ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; ragasztószerek műszempillákhoz.

( 210 ) M 16 01931
( 220 ) 2015.11.20.
( 731 ) Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fehér Zsolt, Budapest
( 541 ) Erkölcs, Erő, Egyetértés
( 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).
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).
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).
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).
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).
M2099
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01932
( 220 ) 2016.06.07.
( 731 ) YLI SIKMAGNESEK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 541 ) D-TECTOR
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 16 01996
( 220 ) 2016.06.08.
( 731 ) Paulinus Rendszertechnika Kft., Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Kálmán és Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Green Diamond-Zöld Gyémánt
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek.
Étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

29

Algakivonatok élelmiszerként.

31

Alga emberi vagy állati fogyasztásra; tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra.

( 210 ) M 16 02051
( 220 ) 2016.06.14.
( 731 ) AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, Göd
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2100
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
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 02060
( 220 ) 2016.06.14.
( 731 ) PompAsia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Fót (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápolási cikkek; testápolási és

szépségápolási készítmények; parfümök és illatanyagok; olajesszenciák és aromakivonatok; bőrápoló
készítmények; tusfürdők; parfümök; hidratáló testápolók [kozmetikai].
9
14

Napszemüvegek; napszemüvegekhez tokok, lencsék, keretek, tartók és ezek alkatrészei és tartozékai.
Ékszerek; időmérő eszközök; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy

bevont díszek; láncok [ékszerek]; fülbevalók; gyöngyök; tűk [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek];
dísztűk; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; mandzsettagombok; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];
órák; nyakkendőtűk; nyakláncok.
18

Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; kulcstokok; levéltárcák, pénztárcák; névjegytartók,

kártyatartók; hitelkártyatartók; bőrszíjak; táskák; övtáskák; ernyők, esernyők; erszények.
24

Vásznak; fürdőszobai vászonneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal,
utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy
féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal,
illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; interneten keresztül történő
eladás, on-line webshop, csomagküldő szolgálat ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,
bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek
utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,
kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; import, export, közvetítői tevékenység ruházati
cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel,
nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel,
napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel
kapcsolatban; eladási promóció mások részére ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,
bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek
utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,
kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; információadás és tanácsadás kiskereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatban; kereskedelmi tanácsadás és üzleti management segítségnyújtás; kirakatrendezés;
áruk bemutatása; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.
M2101
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( 210 ) M 16 02062
( 220 ) 2016.06.14.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 16 02063
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) M.C. Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02066
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) M-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, 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,

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 02069
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) Nagy Béla 100%, Siófok (HU)
( 740 ) Nagy Bence Béla, Siófok
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( 546 )

( 511 ) 29
40

Disznóhús; csomagolt húsok.
Vágóhidak.

( 210 ) M 16 02073
( 220 ) 2016.06.16.
( 731 ) Main Street Kft., Budapest (HU)
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02107
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Túri László, Sopron
( 541 ) Nature Remix
( 511 ) 33

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

áru)
( 210 ) M 16 02109
( 220 ) 2016.06.17.
( 731 ) Family Life Success Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Pavelka Andrea, Székesfehérvár
( 541 ) Forrásoldat
( 511 ) 3
5
29

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

( 210 ) M 16 02113
( 220 ) 2016.06.20.
( 731 ) Aizelman Alexander, Veresegyház (HU)
( 740 ) Hajduné Bogatova Galina, Budapest
( 546 )

M2103
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Kereskedelmi ügyletek.

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 02115
( 220 ) 2016.06.20.
( 731 ) M.Son Hungary Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 02116
( 220 ) 2016.06.20.
( 731 ) M.Son Hungary Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ecoPONT
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 16 02159
( 220 ) 2016.06.22.
( 731 ) Omerta 07 Kft., Százhalombatta (HU)
( 541 ) Cégőr
( 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 02161
( 220 ) 2016.06.23.
( 731 ) Középeurópai Bányászati Fejlesztése lroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Macera Bt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02162
( 220 ) 2016.06.24.
( 731 ) Trubics Zorán, Pécs (HU)
Havasi Tamás, Pécs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02163
( 220 ) 2016.06.24.
( 731 ) Lakatos József, Balatonszepezd (HU)
( 554 )

( 511 ) 28

Csalétkek vadászathoz és halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz.

35

Reklámozás; kereskedelem.

39

Áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 16 02169
( 220 ) 2016.06.24.
( 731 ) Steinhoff Service GmbH, Westerstede (DE)
( 740 ) Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2105
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Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
27

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

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

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; 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).
( 210 ) M 16 02170
( 220 ) 2016.06.24.
( 731 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York (US)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLAMOUR NAPOK
( 511 ) 35

Hirdetési, reklámozási, marketing, promóciós és PR szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

promotálása reklámok terjesztése audio, video, szöveges üzenetek és e-mailek útján vezeték nélküli és mobil
eszközök igénybe vételével; képviseleti és ügynökségi szolgáltatások művészek, írók, színészek, modellek,
előadóművészek, fényképészek valamint a szórakoztató-, divat- és médiaipar más szereplői számára; hirdetési,
reklámozási, marketing, promóciós és pr és ismertető anyagok terjesztése; piackutató szolgáltatások; terjesztés
(áruminta); kiállítások és szakmai vásárok szervezése reklámozási és promóciós célokra; árverésvezetési
szolgáltatások; irodai munkák; üzleti management szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, kutatás, segítségnyújtás és
tanácsadás; számvételi szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások; személyzeti szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; eladási szolgáltatások, kiskereskedelmi szolgáltatások, posta rendelési szolgáltatások az
alábbi termékek tekintetében: ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, ruházati kiegészítők, divat, szépségápolás,
táskák, bőröndök, esernyők, ápolási eszközök, ékszerek, játékok, játékszerek, sport, egészség, fitness és
élelmiszerek; a fent említettekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás; beleértve, de nem
kizárólagosan az interneten, a világhálón és/vagy kommunikációs rendszerek útján nyújtott fenti szolgáltatásokat.

( 210 ) M 16 02171
( 220 ) 2016.06.24.
( 731 ) Független Ingatlan Közvetítők Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Majoros János, Budapest
( 541 ) FIKSZ-FÜGGETLEN INGATLAN KÖZVETÍTŐK SZÖVETSÉGE
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 16 02173
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02174
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02175
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, 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).
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).
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).
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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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02176
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

vetőmagok; élő növények és virágok; virághagymák.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; árubemutatók; kutatások

ügyletekkel kapcsolatosan; kiállítások szervezése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása; virágküldő szolgáltatások.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint ide tartozó kutatói és tervezői tevékenységek és ehhez

kapcsolódó szoftwer tervezések és fejlesztések.
( 210 ) M 16 02177
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) Lady Elite Fashion Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 16 02179
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

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

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

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

29

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

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

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

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

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

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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 02181
( 220 ) 2016.06.27.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100 %, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) CARTINDEX
( 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).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 16 02227
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Némethné Székely Zsuzsa, Mándok (HU)
( 740 ) dr. Varga Roland ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Könyvelés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban.
( 210 ) M 16 02228
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) LifeTime Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Juhász Zsuzsanna, 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).
( 210 ) M 16 02229
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Leveleki Miklós, Baja (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VESTER
( 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).
( 210 ) M 16 02230
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Pharmatéka Preventive Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DSP Plus
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények, takarmányadalékok, takarmány kiegészítők, alomkezelő készítmények,

elsősorban sertések bakteriális fertőzésének megelőlegezésére.
( 210 ) M 16 02231
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) TEBIKE Kft., Győr (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) TEBIKE
( 511 ) 29
35

Tej; tejtermékek; sajtok; tehén-, juh-, kecsketej-alapú termékek.
Kereskedelmi ügyletek; tej-felvásárlás; tejtermékek kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 16 02232
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) TEBIKE Kft., Győr (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 16 02233
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( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY BREAD
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kenyérrudacskák, kenyérpálcikák; salátaöntetek.

43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02235
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) HOT-N-READY
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,
molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,
gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,
sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jégés jégkrém.
43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02236
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,
molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,
gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,
sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jégés jégkrém.
43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02237
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

M2112

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,
molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,
gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,
sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és
jégkrém.
43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02238
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,
molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,
gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,
sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és
jégkrém.
43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02239
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,
molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,
gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,
sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és
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jégkrém.
43

Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02240
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Qpharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Bactrocine
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti készítmények.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 16 02241
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) ISG Personalmanagement Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Fejvadász szolgáltatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerő-felvételi tanácsadás;

munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő toborzási hirdetés;
munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő
toborzási szolgáltatás; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési segítségnyújtás
a vállalat fejlesztéséhez.
41

Coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.

( 210 ) M 16 02242
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Tóth Miklós, Karancslapujtő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények; cukorkák [édességek]; cukrászáru; fagyasztott sütemények; gyümölcsös sütemények;

kekszek [sós- és édes kekszek]; kétszersültek; lisztek és más gabonakészítmények; mézeskalács; ostya [töltött és
töltetlen]; palacsinták; pékáruk; péksütemények; piskóták, piskótatészták; pralinék; sütemények [édes- és sós
sütemények]; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények és kekszek
(aprósütemények); tartós sütemények; teasütemények; zabos sütemények.
( 210 ) M 16 02251
( 220 ) 2016.06.30.
( 731 ) Smartphone Hungary Kft., Nagydobos (HU)
( 546 )

( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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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).
( 210 ) M 16 02252
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) OTTONEO Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 02256
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Roll-Lamell Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Csépány Gergely, Budapest
( 541 ) A nap ajándék, az árnyék innováció!
( 511 ) 22

Kötelek és zsinegek; párnázó és tömőanyagok (papír, karton, gumi és műanyagok kivételével); nyers

textilrostok; sátrak, ponyvák és vitorlavásznak; hálók; vitorlák; zsákok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 02257
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Roll-Lamell Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Csépány Gergely, Budapest
( 541 ) Árnyékolás gördülékenyen!
( 511 ) 18

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

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

Kötelek és zsinegek; párnázó és tömőanyagok (papír, karton, gumi és műanyagok kivételével); nyers

textilrostok; sátrak, ponyvák és vitorlavásznak; hálók; vitorlák; zsákok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 02274
( 220 ) 2016.07.06.
( 731 ) Prémium Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Prémium Hotel Panoráma****
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 16 02275
( 220 ) 2016.07.06.
( 731 ) Nautis-Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Vital Hotel Nautis****
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 16 02276
( 220 ) 2016.07.06.
( 731 ) Máté Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SERATUS
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 16 02304
( 220 ) 2016.07.08.
( 731 ) Viasat Hungária Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest
( 541 ) Flúgos Futam
( 511 ) 35

Árubemutatás; on-line hirdetési tevekenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztese; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszorás; műholdas átvitel; számítógépes
terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszorás;
telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítasa számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvedő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz trening); elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadoműveszek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi
előadasok; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorral;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások
(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelesi célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;
oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálozatból; rádió- és televizió készülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri
szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok
lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek
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kiadása (nem reklmmcélú); televiziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.
( 210 ) M 16 02310
( 220 ) 2016.07.11.
( 731 ) Noitavonne Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
11

Laptop, telefon.
Lámpa, háztartási gépek, világítás.

( 210 ) M 16 02311
( 220 ) 2016.07.11.
( 731 ) Noitavonne Kft., Budapest (HU)
( 591 )

( 511 ) 9
11

Laptop, telefon.
Lámpa, háztartási gépek, világítás.

( 210 ) M 16 02318
( 220 ) 2016.07.12.
( 731 ) Straub Dezső, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02325
( 220 ) 2016.07.12.
( 731 ) Evergreen Neapolitan Co. Ltd. (a England and Wales private limited company) Chiswick Park, London, England
and Wales (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Princi
( 511 ) 29

Hús; baromfi; vadak; hentesáruk; húskivonatok; tartósított zöldségek; főtt zöldségek; szárított zöldségek;

saláták zöldségekből; gyümölcs saláták; tojás; tej és tejtermékek; sajt; szójatej [tejhelyettesítők]; ehető olajok és
zsírok; gyümölcs alapú snack ételek; tartósított gyümölcsök; szárított gyümölcsök; főtt gyümölcsök; dzsemek;
kompótok; gyümölcs zselék; hús alapú kencék; baromfi alapú kencék;gyümölcs alapú kencék; dióféle alapú
kencék; zöldség alapú kencék; tejtermék alapú kencék; főként húst, szóját, baromfihúst, tengeri ételeket,
zöldségeket,gyümölcsöt, tofut és/vagy sajtot tartalmazó kész ételek; levesek; joghurt; joghurtalapú italok;
tejszínhab; feldolgozott magvak; feldolgozott diófélék; fűszerzett diófélék; pörkölt diófélék; dióféle alapú snack
ételek.
30

Kávé; kávé alapú italok; coffee-italok tejjel; tea; tea-alapú italok; nem gyógyászati forrázatok; kakaó; kakaó
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alapú italok; kakaós italok tejjel; csokoládé alapú italok;cukor; rizs; gabonafélék; lisztek és gabona készítmények;

gabona-alapú snack ételek; kenyér; lepények; quiche lepények; szendvicsek; sütemények és nem gyógyászati
cukorkák; jegek; fagylaltok; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; szószok; saláta öntetek; fűszerek;
cukrászsütemények; kész ételek; tészták; pizzák.
43

Étterem; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étkezdei szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; kávézói

szolgáltatások; gyorsbüfé-szolgáltatások; kávébár szolgáltatások; teaház szolgáltatások; kiszállítós éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátói szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses ital
szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02326
( 220 ) 2016.07.12.
( 731 ) Evergreen Neapolitan Co. Ltd. (a England and Wales private limited company) Chiswick Park, London, England
and Wales (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfi; vadak; hentesáruk; húskivonatok; tartósított zöldségek; főtt zöldségek; szárított zöldségek;

saláták zöldségekből; gyümölcs saláták; tojás; tej és tejtermékek; sajt; szójatej [tejhelyettesítők]; ehető olajok és
zsírok; gyümölcs alapú snack ételek; tartósított gyümölcsök; szárított gyümölcsök; főtt gyümölcsök; dzsemek;
kompótok; gyümölcs zselék; hús alapú kencék; baromfi alapú kencék;gyümölcs alapú kencék; dióféle alapú
kencék; zöldség alapú kencék; tejtermék alapú kencék; főként húst, szóját, baromfihúst, tengeri ételeket,
zöldségeket,gyümölcsöt, tofut és/vagy sajtot tartalmazó kész ételek; levesek; joghurt; joghurtalapú italok;
tejszínhab; feldolgozott magvak; feldolgozott diófélék; fűszerzett diófélék; pörkölt diófélék; dióféle alapú snack
ételek.
30

Kávé; kávé alapú italok; coffee-italok tejjel; tea; tea-alapú italok; nem gyógyászati forrázatok; kakaó; kakaó

alapú italok; kakaós italok tejjel; csokoládé alapú italok;cukor; rizs; gabonafélék; lisztek és gabona készítmények;
gabona-alapú snack ételek; kenyér; lepények; quiche lepények; szendvicsek; sütemények és nem gyógyászati
cukorkák; jegek; fagylaltok; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; szószok; saláta öntetek; fűszerek;
cukrászsütemények; kész ételek; tészták; pizzák.
43

Étterem; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étkezdei szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; kávézói

szolgáltatások; gyorsbüfé-szolgáltatások; kávébár szolgáltatások; teaház szolgáltatások; kiszállítós éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátói szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses ital
szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02342
( 220 ) 2016.07.13.
( 731 ) "SZISZI" Vendéglátó Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Sárkány György, Kaposvár
( 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).
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( 210 ) M 16 02351
( 220 ) 2016.07.14.
( 731 ) Lázár György, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Balla Sándor, Szeged
( 541 ) PAVANE TÁNCEGYÜTTES ÉS ZÁSZLÓFORGATÓ CSOPORT
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02361
( 220 ) 2016.07.14.
( 731 ) Expert Labs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Petre Dénes, Budapest
( 541 ) Basilur
( 511 ) 30

Tea.

( 210 ) M 16 02393
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) Medicover Egészségközpont Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Életünk az egészség
( 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).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02397
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
9

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;
kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.
10

Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
44

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

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 02398
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRENALOR
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Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 210 ) M 16 02399
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) MDM - Magyar Diabétesz Menedzsment
( 511 ) 5
9

Vércukorszintmérő tesztcsíkok.
Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; kommunikációs berendezések; mobil
adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; adatgyűjtő készülékek, eszközök.
10

Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
44

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

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 02400
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRUNILER
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen köszvény elleni gyógyszerek.

( 210 ) M 16 02405
( 220 ) 2016.07.20.
( 731 ) Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ercsi (HU)
( 740 ) dr. Gősi Georgina Emese, 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,

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02411
( 220 ) 2016.07.19.
( 731 ) Natkat Kft., Szentendre (HU)
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( 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).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02428
( 220 ) 2016.07.25.
( 731 ) UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.
( 210 ) M 16 02438
( 220 ) 2016.07.26.
( 731 ) Ispán Szilvia, Dömsöd (HU)
Perger Zsófia, Diósd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Ajándékkártyák; ajándék papír-írószeráruk; könyvek; füzetek; grafikák; papíráru; poszterek.

25

Ruházati cikkek.

28

Ajándéktárgyak.

( 210 ) M 16 02460
( 220 ) 2016.07.27.
( 731 ) Farkas Mónika, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
44

Fodrászati cikkek kereskedelme, hajak kereskedelme.
Szépségszalonok, fodrászat, hajvágás, hajpótlás, hajhosszabítás.

( 210 ) M 16 02498
( 220 ) 2016.08.01.
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( 731 ) Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 02539
( 220 ) 2016.08.04.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASTIMO
( 511 ) 5

Kártékony állatok elpusztítására és irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek, gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarölők.
( 210 ) M 16 02544
( 220 ) 2016.08.04.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02545
( 220 ) 2016.08.04.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) KA2AL kinderpitch
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02611
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3

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

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.
( 210 ) M 16 02644
( 220 ) 2016.08.15.
( 731 ) Dr. Sándor János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02669
( 220 ) 2016.08.17.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) Bliss
( 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).
( 210 ) M 16 02675
( 220 ) 2016.08.18.
( 731 ) SK8 BioMed Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
9

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
Szoftverek, rögzített.

( 210 ) M 16 02678
( 220 ) 2016.08.18.
( 731 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
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Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi
jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap
közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési
szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások, alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és
menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 02679
( 220 ) 2016.08.18.
( 731 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) METLIFE. NAVIGATING LIFE TOGETHER
( 511 ) 36

Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi
jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap
közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési
szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások,alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és
menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 16 02681
( 220 ) 2016.08.18.
( 731 ) Független Magyar Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás,

biztosítási ügynöki tevékenység; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások; finanszírozási
szolgáltatások; hajókárbiztosítás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; pénzügyi
elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; takarékpénztárak; tűzkár elleni biztosítás;
életbiztosítás.
( 210 ) M 16 02692
( 220 ) 2016.08.19.
( 731 ) Moodio Kft. 100%, Öskü (HU)
( 740 ) Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Moodio
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 02695
( 220 ) 2016.08.22.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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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 02696
( 220 ) 2016.08.22.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi 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).
( 210 ) M 16 02708
( 220 ) 2016.08.23.
( 731 ) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Enoba
( 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 02709
( 220 ) 2016.08.23.
( 731 ) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Imoba
( 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 02710
( 220 ) 2016.08.23.
( 731 ) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tentobe
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03172
( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) BaseWalk Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) TASKFIT
( 511 ) 9

Munkafolyamat-szoftverek, munkafolyamat-alkalmazások, feladatkezelő szoftverek, projektkezelő

szoftverek, időnapló-kezelő szoftverek, időbeosztáskezelő szoftverek, időelszámolást készítő szoftverek,
fájlkezelő szoftverek, erőforrás-kezelő szoftverek, számítógépes szoftverek információk kezeléséhez, felhasználói
hatékonyságot növelő szoftverek, csoportmunkát segítő szoftverek, mindezek letölthető és rögzített formában,
mobil eszközök és nem-mobil számítógépek számára.
A rovat 126 darab közlést tartalmaz.
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