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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.004
( 151 ) 2014.10.08.
( 210 ) M 13 01971
( 220 ) 2013.07.11.
( 732 ) Katus Zoltán 12.5%, Komló (HU)
Magyar Zoltán 12.5%, Komló (HU)
Lakatos László 25%, Szolnok (HU)
Kamonné Majer Andrea 12.5%, Tapolca (HU)
Kamon Róbert 12.5%, Tapolca (HU)
Huszár Nóra 12.5%, Zalaegerszeg (HU)
Huszár Eszter 12.5%, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Fröhlich Krisztián ügyvéd, FRÖHLICH Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 219.340
( 151 ) 2016.09.14.
( 210 ) M 15 01413
( 220 ) 2015.05.26.
( 732 ) Vattay Flóra, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Abrakos tarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák(poggyász),

dobozok bőrből vagy műbőrből, erszények, pénztárcák, hámok állatoknak, hátizsákok, hitelkártya tartók(levél
tárcák), irattáskák, aktatáskák, iskola táskák, kézi táskák, kofferek(kis utazó táskák), kulcstokok, névjegytartók,
kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, strandtáskák, táskák,
táskák(zacskók, tasakok) csomagolásra bőrből, utazókészletek(bőráruk), utazóládák, útitáskák, vállszíjak bőrből
24

Ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyteríték, asztalterítők nem papírból, bútorhuzatok textilből,

bútorvédőhuzatok, díszpárnahuzatok, falikárpitok, tapéták textilanyagból, poháralátétek (asztalneműk),
zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból.
( 111 ) 219.424
( 151 ) 2016.09.28.
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( 210 ) M 15 01696
( 220 ) 2015.06.24.
( 732 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Krucsai Zsolt, Budapest
( 541 ) VIRTUOSO
( 511 ) 9

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

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai, és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k
(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, televíziós műsorhoz, élő
műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó adatfeldolgozó berendezések és
készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt)
lemezek; diapozitívok; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; díszítő mágnesek;
DVD-lejátszók; egér-alátétek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
közlemények [letölthető]; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; exponált filmek;
fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényemittáló diódák
[LED-ek]; fényképezőgépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; filmkamerák; filmvágó készülékek;
hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok;
hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hologramok;
homokórák; hordozható médialejátszók; hullámhosszmérők; időregisztráló készülékek; iránytűk;
jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; kazetta lejátszók; kompakt (CD) lemezjátszók; kompaktlemezek
[audio-video]; laptop táskák; laptop tokok; lemezjátszók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágnesek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó memóriakártyák, memóriakártyák videójáték-gépekhez; metronómok,
ütemadók; mikrofonok; mobiltelefonok; mozifilmek, exponált; napszemüvegek; okostelefonok; oktatási
készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó optikai adathordozók; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; sétálómagnók; számítógépes játékszoftver;
televíziósm űsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógép programok [letölthető]; televíziós műsorhoz, élő
műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógépprogramok, rögzített;
szavazógépek; szemüvegtokok; szíjak mobiltelefonokhoz; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb
szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek, rögzített; Tv-súgógépek; vevőkészülékek
(audio-, video); video játékkazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők; videomagnók, képmagnók;
videoszalagok.
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, oktatási és szórakoztatási

szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show
műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és
rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási
célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós
programok készítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás
és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió
műsorok bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése;
szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése;
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televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil

telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 219.425
( 151 ) 2016.09.29.
( 210 ) M 15 01697
( 220 ) 2015.06.24.
( 732 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Krucsai Zsolt, Budapest
( 541 ) VIRTUOSOS
( 511 ) 9

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

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai, és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k
(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, televíziós műsorhoz, élő
műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó adatfeldolgozó berendezések és
készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt)
lemezek; diapozitívok; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; díszítő mágnesek;
DVD-lejátszók; egér-alátétek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
közlemények [letölthető]; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; exponált filmek;
fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényemittáló diódák
[LED-ek]; fényképezőgépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; filmkamerák; filmvágó készülékek;
hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok;
hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hologramok;
homokórák; hordozható médialejátszók; hullámhosszmérők; időregisztráló készülékek; iránytűk;
jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; kazetta lejátszók; kompakt (CD) lemezjátszók; kompaktlemezek
[audio-video]; laptop táskák; laptop tokok; lemezjátszók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágnesek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó memóriakártyák, memóriakártyák videójáték-gépekhez; metronómok,
ütemadók; mikrofonok; mobiltelefonok; mozifilmek, exponált; napszemüvegek; okostelefonok; oktatási
készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez
kapcsolódó optikai adathordozók; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; sétálómagnók; számítógépes játékszoftver;
televíziósm űsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógép programok [letölthető]; televíziós műsorhoz, élő
műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógépprogramok, rögzített;
szavazógépek; szemüvegtokok; szíjak mobiltelefonokhoz; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb
szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek, rögzített; Tv-súgógépek; vevőkészülékek
(audio-, video); video játékkazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők; videomagnók, képmagnók;
videoszalagok.
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, oktatási és szórakoztatási

szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show
műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és
rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási
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célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós

programok készítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás
és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió
műsorok bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése;
szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése;
televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil
telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 219.437
( 151 ) 2016.09.28.
( 210 ) M 15 02142
( 220 ) 2015.08.05.
( 732 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Krucsai Zsolt, Budapest
( 541 ) EUROVIRTUOSOS
( 511 ) 9

Zene-tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),
DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió
és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a
televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a
televízió és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon
versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,
televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show
műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;
videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok
készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív
szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 219.446
( 151 ) 2016.09.28.
( 210 ) M 15 02143
( 220 ) 2015.08.05.
( 732 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Krucsai Zsolt, Budapest
( 541 ) WORLDVIRTUOSOS
( 511 ) 9

Zene-tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),
DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató
műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió
és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a
televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a
televízió és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon
versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,
televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show
műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;
videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok
készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív
szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 219.626
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00185
( 220 ) 2016.01.21.
( 732 ) DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosítás Önsegélyező Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csőzik László, Budapest
( 541 ) Dimenzió
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.627
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00308
( 220 ) 2016.02.03.
( 732 ) Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) salontech
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
41

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

( 111 ) 219.628
( 151 ) 2016.10.24.
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( 210 ) M 16 00927
( 220 ) 2016.03.17.
( 732 ) E-Consult 2000. Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danka Anita, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 42

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

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

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.
( 111 ) 219.629
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 01306
( 220 ) 2016.04.19.
( 732 ) Bognár György, Budapest (HU)
Pukancsik Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
ételrendelési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek (szolgáltatás); éttermek idegenforgalmi
célra.
( 111 ) 219.630
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00818
( 220 ) 2016.03.07.
( 732 ) Ganz Danubius Hajtástechnika Mérnöki Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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).
( 111 ) 219.631
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( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 01311
( 220 ) 2016.04.19.
( 732 ) GALLFOOD Pulykafeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GALLFOOD-Hosszan friss
( 511 ) 29

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

( 111 ) 219.632
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00186
( 220 ) 2016.01.21.
( 732 ) DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csőzik László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok résére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamnnyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.633
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00193
( 220 ) 2016.01.22.
( 732 ) Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÉKELYFÖLDI VERSTÁBOR
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.634
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00304
( 220 ) 2016.02.05.
( 732 ) Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

36

Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

41

Biztosításszakmai tevékenységgel, így különösen a kiemelkedő biztosítási szolgáltatás elismerésével

összefüggő díjátadó rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 219.635
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00314
( 220 ) 2016.02.05.
( 732 ) Nők a Tudományban Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Groó Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 219.640
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00681
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Aquaworld Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.643
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00684
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Evangelische Superinterdentur Burgenland, Eisenstadt (AT)
( 740 ) Manfred Koch, Eisenstadt
( 541 ) ORGONA HATÁROK NÉLKÜL ORGEL OHNE GRENZEN
( 511 ) 9

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
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Nevelés, szakmai továbbképzés, különösen zenei nevelés, ezen belül is orgona zenei oktatás; szórakoztatás;

kulturális tevékenységek, különösen koncertek, ezen belül is orgonakoncertek; egyéb zenei rendezvények,
versenyek, különösen orgona zenei versenyek; workshop, koncertek és szemináriumok gyerekeknek és
fiataloknak.
( 111 ) 219.646
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 01305
( 220 ) 2016.04.19.
( 732 ) Diehl Stiftung & Co, KG, Nürnberg (DE)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A Diehl-nél: A jövő az Ön kezében van!
( 511 ) 16

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

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

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

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyomtatott anyagok közzététele reklámcélra, beleértve az elektronikus
közzétételi formát is; on-line hirdetői tevékenység; reklámterjesztés személyes tanácsadás.
( 111 ) 219.648
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 01211
( 220 ) 2016.04.08.
( 732 ) Út a Boldogsághoz Non-profit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.649
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 01185
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) SANGSIN BRAKE CO., LTD, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu (KR)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz; féktárcsák gépkocsikhoz; tengelykapcsolók gépkocsikhoz;
tárcsafékek gépkocsikhoz; dobfékek gépkocsikhoz; fékdobok gépkocsikhoz; elektromos retarder gépkocsikhoz;
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segédfék gépkocsikhoz; lég tárcsfékek gépkocsikhoz; féknyergek gépkocsikhoz; visszatápláló fék gépkocsikhoz;

csapágyak gépkocsikhoz; hajtószíj gépkocsikhoz; szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz;
ablaktörlő karok gépkocsikhoz ablakmosó folyadék adagoló funkciókkal; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok
gépkocsikhoz.
( 111 ) 219.650
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00816
( 220 ) 2016.03.07.
( 732 ) Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.651
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00932
( 220 ) 2016.03.17.
( 732 ) V-Group Consulting Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 12
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 219.652
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00933
( 220 ) 2016.03.17.
( 732 ) Carabela Kft., Érd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,
üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 219.660
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00807
( 220 ) 2016.03.06.
( 732 ) NUTRILION Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsa Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisba való szerkesztése; irodagépek és
eszközök kölcsönzése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások.
37

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

karbantartása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása.
( 111 ) 219.661
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00808
( 220 ) 2016.03.07.
( 732 ) INNOBET Betonipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Patyi Renáta, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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( 111 ) 219.665
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00815
( 220 ) 2016.03.07.
( 732 ) Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)
Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KISHABLEÁNY
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.666
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00802
( 220 ) 2016.03.05.
( 732 ) Oberon Life Coaching Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.667
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00803
( 220 ) 2016.03.04.
( 732 ) Magyar Öttusa Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Dobránszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 219.668
( 151 ) 2016.10.24.
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( 210 ) M 16 00805
( 220 ) 2016.03.05.
( 732 ) Winergy Mérnökiroda, Nagykőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

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

projektmenedzsment.
36

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

pályázatírás, pénzügyi támogatások megszerzése harmadik felek számára.
37

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

42

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

és szoftver tervezés és fejlesztés, épületenergetikai és villamossági rendszerek elemzése és fejlesztése, terület- és
településfejlesztés, komplex energetikai rendszerekkel, megújuló energiahordozókkal kapcsolatos műszaki
tervezés, ingatlanok energetikai tanúsítása, energia audit, energiatakarékossági tanácsadás, minőségellenőrzés;
műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása műszaki munkákkal
kapcsolatban.
( 111 ) 219.669
( 151 ) 2016.10.24.
( 210 ) M 16 00801
( 220 ) 2016.03.04.
( 732 ) WORLD B.P.I. Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.701
( 151 ) 2016.11.08.
( 210 ) M 16 00134
( 220 ) 2016.01.18.
( 732 ) Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI, Seregélyes (HU)
( 541 ) MADÁRLÁTTA FESZTIVÁL
( 511 ) 16

Kiadványok, könyvek, szórólapok.

41

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

43

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

szolgáltatás).
( 111 ) 219.702
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00273
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( 220 ) 2016.02.02.
( 732 ) SENSIE Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és fogkrémek; ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai
célokra; alunit [adstringens szer]; arckikészítö púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati
használatra; bergamottolaj; bőrfehérítö krémek; bőrfehérítö termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök];
cédrusolaj; csillagánizs esszencia; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];
díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj; eszenciaolajok;
éteresszenciák; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fertőtlenítő
szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek
tisztítására szolgáló készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra; gélek (fogfehérítő); gerániumolaj;
gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; haj
spray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; hüvelyöblítő
készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények;
ionon [illatszergyártás]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj;
kálium-hipoklorit oldat; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;
kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok;
lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek
kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan, mandulatej kozmetikai
használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez;
mentaolaj; mosdószappanok; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; műkörmök;
műszempillák; napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású
fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok
tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; pézsma, mósusz
[illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz;
ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rúzstokok; samponok;
samponok kedvtelésből tartott állatoknak; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott
kendők; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; süteményízesítők [illóolajok]; szafrol; szájvizek, nem
gyógyászati célra; szakállszinezékek; szappan fakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére;
száraz samponok; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték;
színélénkítö termékek háztartási használatra [fehérítés], színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek;
színezékeltávolító termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra;
tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó (teacsarab) olaj; termékek vászon illatosítására; terpének
(esszenciaolajok); textilpuhítószerek mosáshoz; tisztítószerek; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák
kozmetikai célokra; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai
használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használata.
5

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

állatok számára; fertőtlenítőszerek; altatószerek; aranyér elleni készítmények; asztma elleni tea; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés elleni készítmények; csíramentes vatta; csukamáj olaj;
dezodorok nem személyes használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; ehető növényi rostok, nem
táplálkozásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;
fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő
készítmények; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó; féregirtó szerek; fogzást
elősegítő készítmények; fürdősók; hajtószerek; hashajtók; herbateák; hólyaghúzó szerek; hörghurut elleni
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készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez;

hüvelyöblítő készítmények; idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; jalapa [gyökér]; jodoform; jódtinktúra;
kénrudacskák fertőtlenítésre; krotonkéreg, tejfükéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); lázcsillapító szerek;
légfrissítő készítmények; légtisztító készítmények; mentol; migrén elleni ceruzák; mustártapaszok; napfény
okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;
nyugtatók; rovarriasztók; szemölcs elleni ceruzák; szem víz, kollirium; szérumok; tápanyagok
mikroorganizmusok számára; tejcukor [laktóz]; tejes liszt csecsemők részére; tyúkszemirtó szerek; vértisztító
szerek; vitaminkészítmények.
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];
alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; alkoholban tartósított
gyümölcsök; almapüré; aludttej; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított, bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; dzsemek; erjesztett tejes
italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított; gyömbérdzsem;
gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halikra,
elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; hús;
húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kefir; kimcsi
[erjesztett zöldségféleség]; kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse,
tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; mandulatej
étkezési célokra; margarin; mazsola; mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag,
elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; paradicsomlé
főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; prosztokvasa [savanyított tej]; repceolaj,
étkezési; rjazsenka [erjesztett sült tej]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú);
sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított;
szezámolaj; szmetana [tejföl]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tahini
[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tej savó; tejszínhab; tejszín [tejtermék];
tejtermékek; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz
[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém;
zselatin (2); zselék, étkezési.
( 111 ) 219.703
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00275
( 220 ) 2016.02.02.
( 732 ) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.704
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00276
( 220 ) 2016.02.01.
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( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.705
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00278
( 220 ) 2016.02.01.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TAKARÉKPONT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.706
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00386
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) SX Power
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.707
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00394
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Mega Amino 3200
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.708
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00395
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Nitro Pure Whey
( 511 ) 5

Protein étrend-kiegészítők.

29

Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.709
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00398
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Nitrox Therapy
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.710
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00399
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) BCAA Flash
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.711
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00402
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Supernova
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.712
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00403
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Testandrol
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.713
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00404
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Thermo Drine
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.714
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( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00523
( 220 ) 2016.02.19.
( 732 ) Farkas Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.715
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 00766
( 220 ) 2016.03.03.
( 732 ) Boldizsár Tamás, Pápa (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

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

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

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.716
( 151 ) 2016.10.25.
( 210 ) M 16 01150
( 220 ) 2016.04.05.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Smarthomes
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 219.720
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01031
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.721
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01032
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) Lipovit Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 111 ) 219.723
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01037
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 219.724
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01038
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.725
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01157
( 220 ) 2016.04.05.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Vitajó
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.726
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01284
( 220 ) 2016.04.15.
( 732 ) Codex Értékpapírnyomda Zrt., Budakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CODEX SEAL
( 511 ) 16

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

művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
( 111 ) 219.727
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01538
( 220 ) 2016.05.05.
( 732 ) PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Műszaki szolgáltatások; műszaki szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
számítógép-programozás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; ipari
automatizálással kapcsolatos tervkészítés és konzultáció; ipari automatizálási berendezések és rendszerek
tervezése; ipari tesztelés; ipari folyamatok kifejlesztése; ipari gépek tervezése; ipari létesítmények tervezése; ipari
üzemek tervezése; ipari tervezéssei kapcsolatos szaktanácsadás; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési
tesztelési szolgáltatások; tanúsítás [minőségellenőrzés]; ipari gyártóeszközök megfelelőségi tanúsítása; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai szaktanácsadás.
( 111 ) 219.728
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00950
( 220 ) 2016.03.21.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Kövesd a szelvényed!
( 511 ) 9

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

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 219.729
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00952
( 220 ) 2016.03.22.
( 732 ) Kosztolányi-Baji Zsolt, Budapest (HU)
Tóth Marcell, Budapest (HU)
László Ádám, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Batiz József, Budapest
( 541 ) Hübris
( 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).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.730
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00951
( 220 ) 2016.03.21.
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( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Tippmix Radar
( 511 ) 9

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

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 219.731
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00953
( 220 ) 2016.03.22.
( 732 ) G Plus V TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
9

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

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

Csiszolás; optikai üveg csiszolása.

44

Optikusok szolgáltatásai.

( 111 ) 219.732
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00960
( 220 ) 2016.03.18.
( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) MÉRYkék
( 511 ) 5
10

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

eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
44

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

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 219.733
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01202
( 220 ) 2016.04.08.
( 732 ) Flexi Medical Hungary Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )
( 511 ) 42

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

hardver fejlesztés; számítástechnikai hardver tervezése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes
szoftver bővítése; számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver írás; számítógépprogramok írása;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás;
szoftvertervezés; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
( 111 ) 219.734
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00702
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Gepax Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jaczkó Géza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 219.735
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 01327
( 220 ) 2016.04.20.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZENDIUM BIOGUM
( 511 ) 3

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

( 111 ) 219.736
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00830
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábely Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.737
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00948
( 220 ) 2016.03.18.
( 732 ) Kertics Mártonné, Kisbajcs (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Pötyi néni
( 511 ) 29

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

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

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

[ízesítőszer], méz.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 219.738
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00949
( 220 ) 2016.03.21.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.
16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 219.739
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00700
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) CacTUX Innováció Kft., Ságújfalu (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
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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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 219.740
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00701
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forrai Mihály, Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 219.741
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00584
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) SOLAR Kereskedelmi Szaktanácsadási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 13

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.742
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00585
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) EMPÓRIUM Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Szánthó Pál, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M2299
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.743
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00699
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Delta Central Team Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
9

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

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

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 219.744
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00577
( 220 ) 2016.02.22.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) FIPROMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.745
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00572
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) City Collection
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

M2300
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.746
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00575
( 220 ) 2016.02.22.
( 732 ) Fytofontana Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NANORAL COMPLEX
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 219.748
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00706
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Centes szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 219.750
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00448
( 220 ) 2016.02.15.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.751
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00203
( 220 ) 2016.01.25.
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( 732 ) Walton International Ltd., George Town, Grand Cayman (KY)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

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

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

bőröndök, utazókészletek és tartók, utazáshoz használt ruhavédő tokok, bőröndök és kézitáskák, aktatáskák,
mappák, diplomatatáskák, levéltárcák, kulcstartók, útitáskák, erszények, levéltárcák, díszes kulcskarikák,
esernyők, napernyők, sétapálcák, sétabotok, bankkártya-tartók, hátizsákok, hátitáskák, málhák, oldaltáskák,
tarisznyák, iskolatáskák, bőr válltáskák, utazótáskák, sporttáskák, atlétikai táskák, oldaltáskák könyveknek,
málhazsákok, táskák pénzhez, válltáskák, vállszíjak, kulcstartó tárcák, csekkfüzet tartók, az előzőekben említett
áruk kiegészítői és alkatrészei, divatkiegészítők, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, dzsekik, farmernadrágok,
hosszúnadrágok, nadrágok, rövidnadrágok, ingek, ingek hétköznapi viseletre, felsőruházat hétköznapi viseletre,
pólók, ujjatlan pólók, alsóingek, alsóingek, alsóruházat, blúzok, szoknyák, mellények, öltöny mellények, kabátok,
melegítő felsők, tornaruhák, trikók, kötött pulóverek, sportos ingek, női overallok, ruhák, pulóverek, szvetterek,
kötött mellények, kardigánok, alsóruhák, fejszalagok, sapkák, kalapok, sálak, nyakkendők, zoknik, övek,
lábszármelegítők, legging nadrágok, harisnyák, harisnyanadrágok, melltartók, cipők, magasszárú lábbelik,
papucsok, vízhatlan ruházati cikkek, poncsol, kesztyűk, egyujjas kesztyűk, kötött ruházat kis- és
nagykereskedelme; az előbbiekben felsorolt áruk kis- és nagykereskedelme interneten és egyéb helyi és globális
számítógéprendszeren keresztül; levelezőlisták összeállítása, postai úton, telefonon és egyéb kommunikáción és
telekommunikációs eszközön történő rendelés; reklámanyagok terjesztése; üzletvezetési és tanácsadó
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámszolgáltatások;
marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatás és analízis; import és/vagy export ügynökségek; árubeszerzés
és -vásárlás vállalatok nevében; kirakatrendezés.
( 111 ) 219.752
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00201
( 220 ) 2016.01.25.
( 732 ) dr. Bíró Szabolcs János, Gyula (HU)
( 740 ) LITTNER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.753
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00096
( 220 ) 2016.01.12.
( 732 ) Mater-Divinitas Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 219.754
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00089
( 220 ) 2016.01.12.
( 732 ) HR-COM Szervezetfejlesztési és Vezetői Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Szakmai képzés.

( 111 ) 219.755
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 15 03633
( 220 ) 2015.12.04.
( 732 ) Hírös Modul Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Zsuzsanna, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 16

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

( 111 ) 219.770
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( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00839
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZEN
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 111 ) 219.771
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00838
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZEN PINBALL
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 111 ) 219.772
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00837
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CASTLESTORM
( 511 ) 9

Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 111 ) 219.773
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00714
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Naturgolden Kft. 100%, Szeged (HU)
( 541 ) Gold Power
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 111 ) 219.774
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00590
( 220 ) 2016.02.23.
( 732 ) Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tasnádi Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
45

Jogi szolgáltatások.

( 111 ) 219.775
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 16 00216
( 220 ) 2016.01.27.
( 732 ) HYDRO-KING Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kajászó (HU)
( 740 ) ifj. Dienes György, Kajászó
( 546 )
( 511 ) 7

Szivattyúk.

( 111 ) 219.776
( 151 ) 2016.10.27.
( 210 ) M 15 03647
( 220 ) 2015.12.07.
( 732 ) PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) KATINKA
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.

( 111 ) 219.779
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01613
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ARBOSA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.780
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01614
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BOSAR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.781
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01615
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARBEGIT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.782
( 151 ) 2016.11.03.
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( 210 ) M 16 01616
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NOABSOR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.783
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01617
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NYMABIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.784
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01618
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PLEXUMA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.785
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01619
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) TALIZAB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.786
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00526
( 220 ) 2016.02.19.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vénusz Fritomega
( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 219.787
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00525
( 220 ) 2016.02.19.
( 732 ) Jankó Gergely, Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) AQUABAR
( 511 ) 21

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

fazekasáruk, ivóedények, ivópoharak, ivópalackok sportoláshoz, kancsók, kerámiák háztartási használatra,
korsók, kristályok [üvegáruk], lapos csészék, tálkák; laposüvegek; porcelánok, söröskorsók; szódásszifonok;
tálak; tálcák; tányérok; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; tejüvegek, opálüvegek.
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése.
( 111 ) 219.788
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00527
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOLÁNTOURIST
( 511 ) 9

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

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

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

szereplő valamennyi áru).
16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.789
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00528
( 220 ) 2016.02.19.
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( 732 ) PSV MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

( 740 ) Szarka Szabolcs Máté, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

( 111 ) 219.790
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00637
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Advanced Network Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.791
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00640
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen (DE)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Neo-Panpur
( 511 ) 1

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

cserzőanyagok.
3

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

készítmények, fogápoló szerek.
5

Gyógyszerészeti készítmények humán és állatgyógyászati gyógyszerekhez; gyógyszer alapanyagok;

gyógytermékek; természetes gyógyszerek; egészségügyi készítmények és cikkek gyógyászati célokra; diétás
élelmiszerek; humán gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra szolgáló termékek; táplálékkiegészítők
humán célra és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok, fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények és cikkek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 219.792
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00644
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) LEXAVOD
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.793
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00648
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOLÁN
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
9

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

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

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20

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

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 219.794
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00649
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) Intersett Kft., Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
9

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
( 111 ) 219.795
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00740
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEDIPSA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.796
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01028
( 220 ) 2016.03.24.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOLIGRIP
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 219.797
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 01138
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( 220 ) 2016.04.05.
( 732 ) EUROWARES TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) File Gábor, Debrecen
( 541 ) Amíg szőröd nő és haj van a fejeden!
( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.798
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 16 00642
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARVELTO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.799
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 16 00455
( 220 ) 2016.02.12.
( 732 ) Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 100%, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ellenállásmérő műszerek; ellenállástesztelő műszerek; készülékek statikus elektromosság ellenőrzéséhez;

statikus földelő rendszerek és készülékek; feszültségérzékelők, feszültség detektorok; feszültségellenőrző
egységek; automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus
beléptető egységek; automatikus beléptető rendszerek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;
elektromos beléptető berendezések; elektromos beléptető egységek; elektromos beléptető rendszerek; elektromos
biztonsági beléptető berendezések.
( 111 ) 219.801
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 16 00058
( 220 ) 2016.01.08.
( 732 ) X-Meditor Kft., Győr (HU)
( 740 ) Pintér-Péntek Imre, Győr
( 541 ) Látni és látszani
( 511 ) 16

Füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikai ábrázolások, hírlevelek, írószerek, matricák,

prospektusok, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 219.802
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 16 00418
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Jánosházi Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Irodája, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 37

Javítás,- és szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 219.803
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 16 00921
( 220 ) 2016.03.16.
( 732 ) La Soleil Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUN AND EYE
( 511 ) 9

Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; napszemüvegek;

napszemüveg tokok; napszemüveg lencsék; napszemüveg keretek.
( 111 ) 219.804
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 16 00924
( 220 ) 2016.03.16.
( 732 ) FÉMÉPÍTŐ 89 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószecső (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Global Glass System
( 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).
14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 219.806
( 151 ) 2016.11.08.
( 210 ) M 16 00367
( 220 ) 2016.02.10.
( 732 ) Bogár Máté, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Meonin
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 111 ) 219.807
( 151 ) 2016.11.08.
( 210 ) M 16 00243
( 220 ) 2016.01.29.
( 732 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) SPURI
( 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).
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.808
( 151 ) 2016.11.08.
( 210 ) M 15 01509
( 220 ) 2015.06.05.
( 732 ) Klinkó György 1/2, Budapest (HU)
L.Laki László 1/2, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) spaparty
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.810
( 151 ) 2016.11.09.
( 210 ) M 16 00704
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Crystal szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholos italok (sörök kivételével), kivéve a borokat, habzóborokat, továbbá a bor-, habzóbor alapú

italokat; a bor ízesítésű italokat, a habzóbor ízesítésű italokat; a bort, a habzóbort tartalmazó italokat, valamint a
habzó likőröket és a habzó szeszes italokat.
( 111 ) 219.846
( 151 ) 2016.11.11.
( 210 ) M 15 03770
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) Jászapáti Városi Önkormányzat, Jászapáti (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó: hús, hal-, baromfi -és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

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

Magyarországról származó: lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Magyarországról származó: gabonamagok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek.

32

Magyarországról származó: sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Magyarországról származó: alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

( 111 ) 219.847
( 151 ) 2016.11.11.
( 210 ) M 15 02917
( 220 ) 2015.10.26.
( 732 ) Fűszer és Lélek Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 541 ) Fűszer és lélek
( 511 ) 29

Friss és tartósított hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, pástétomok, májasok, füstölt

kolbász,szalámik; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek),kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsból, halból, zöldségekből,
gyümölcsökbőlés tejtermékekből készített friss, fagyasztott, tartósított félkész és készételek.
30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; fűszeres mártások; fűszerek, ízesítők;

fűszerkeverékek, csokoládék, bonbonok [cukorkák], pralinék, gabona vagy rizs alapú snack ételek, sós kekszek,
sütemények, szendvicsek, ecet, tésztaöníetek.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcs és zöldség italok és levek;

szöirpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), gyümölcstartalmú alkoholos italok, borok, bor alapú

italok,pálinkák, likőrök, koktélok, előkevert alkoholos italok, égetett szeszes italok.
( 111 ) 219.848
( 151 ) 2016.11.11.
( 210 ) M 16 01339
( 220 ) 2016.04.20.
( 732 ) SZONJA 76' - Hírügynökségi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉDESEM
( 511 ) 30

Aprósütemények, teasütemények; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok

[habok]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; fagylalt, jégkrém; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya,
zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; karamellák [cukorkák]; kekszek; kenyér; lepények
(gyümölcsös); mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; müzli; müzliszeletek;
mézeskalács; palacsinták; piskóták; pralinék; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rizspuding;
rizssütemény; snack ételek (gabona alapú); sós kekszek; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;
szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaníliás krém]; zabalapú ételek.
35

Marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.
43

Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, vendéglátóipar.

A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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