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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 15 03688
( 220 ) 2015.12.08.
( 731 ) Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Szimfonik Táncdalfesztivál
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek; digitális jelek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; letölthető zenei fájlok;

magnetofonszalagok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 16 00262
( 220 ) 2016.01.29.
( 731 ) Vinum Regnum Borház Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 33
35

Almaborok; borok; körtebor; lőre, csiger; eperbor.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 210 ) M 16 00612
( 220 ) 2016.02.25.
( 731 ) Hatvani Galina, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
41

Gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
Étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos: élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; oktatás; szemináriumok rendezése és
vezetése.
( 210 ) M 16 01114
( 220 ) 2016.04.02.
( 731 ) Neuron Szoftver Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Bodrogközi László, Debrecen
( 541 ) Eaglement
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Applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;

adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek;
adatkommunikációs szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattárolók
[szoftverek] számítógépes használatra; adattömörítő szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló
számítógépes szoftverek; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; digitális telefon platformok és szoftverek;
adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez.
( 210 ) M 16 01133
( 220 ) 2016.03.31.
( 731 ) Nagy Adrien, Budapest (HU)
( 740 ) Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RIENNE BRIDE
( 511 ) 14

Amulettek[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk[ékszerek]; díszek[ékszerek]; dísztűk; ékszerek; ékszerek

borostyánkőből; ékszerkellékek; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök[ékszerek]; gyöngyszemek ékszerek
készítéséhez; gyűrűk[ékszerek]; kapcsok ékszerkészítéshez; karkötők[ékszerek]; láncok[ékszerek];
mandzsettagombok; medalion, nyakérem; medálok; melltűk, brossok[ékszerek]; nyakkendőtűk[csíptetősek];
nyakláncok[ékszerek]; strassz[drágakőutánzat]; tűk [ékszerek].
18

Bőröndök, kézitáskák; hátizsákok; kézitáskák; levéltárcák; táskák; táskák[zacskók, tasakok] csomagolásra,

bőrből.
25

Fátylak[ruházat]; fejfedők[kalapáruk]; fejszalagok[ruházat]; gallérok[ruházat]; kalapok; kesztyűk[ruházat];

kézelők[ruházat]; nyaksálak[sálak]; övek[ruházat]; sálak; sapkák; turbánok.
( 210 ) M 16 01375
( 220 ) 2016.04.25.
( 731 ) Mészáros Miklós, Ózd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, hajdúsító, hajápoló, hajspray, hajszesz, hajszínező.

35

Kozmetikumok, hajdúsító készítmények kereskedelme, reklámozása, forgalmazása webáruházban.

41

Oktatás, képzés a szolgáltatással kapcsolatban.

( 210 ) M 16 01376
( 220 ) 2016.04.25.
( 731 ) Mészárosné Surányi Brigitta, Ózd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, hajdúsító, hajápoló, hajspray, hajszesz, hajszínező.

35

Kozmetikumok, hajdúsító készítmények kereskedelme, reklámozása, forgalmazása webáruházban.

41

Oktatás, képzés a szolgáltatással kapcsolatban.

( 210 ) M 16 01490
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Izaura TV
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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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 01518
( 220 ) 2016.05.03.
( 731 ) Market Építő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Román Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉPÍTENI SZERETÜNK
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01583
( 220 ) 2016.05.06.
( 731 ) Hella 91 Kft. 100%, Bikal (HU)
( 541 ) Puchner
( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 02078
( 220 ) 2016.06.16.
( 731 ) A-TAVERN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kunvári Antal, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás.
Vendéglátás (élelmezés); személyek nyújtanak szolgáltatást élelmiszerek, italalok fogyasztásra való

előkészítésére, étkezés biztosítása céljából.
( 210 ) M 16 02158
( 220 ) 2016.06.23.
( 731 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 541 ) olimpiai ötpróba
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02192
( 220 ) 2016.06.28.
( 731 ) Guangzhou Fengli Tire&Rubber Co., Ltd., Guangdong (CN)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 12

Járműabroncsok; gumiabroncsok gépjárművekhez; tömör gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncs

köpenyek; belső gumiabroncstömlők; javító felszerelések gumiabroncsokhoz; járműkárpitok; gépkocsik; kerekek
gépjárművekhez; autókerék-tengely tartó.
( 210 ) M 16 02221
( 220 ) 2016.06.30.
( 731 ) Székely Dániel, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Horváth Péter Károly, Szeged
( 546 )

( 511 ) 20

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

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.
( 210 ) M 16 02234
( 220 ) 2016.07.04.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) DEEP!DEEP!
( 511 ) 29

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

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

Pizzák; salátaöntetek.

43

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

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 210 ) M 16 02338
( 220 ) 2016.07.28.
( 731 ) Szegedi István, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 6
7

Nyers és félig megmunkált nem nemes fémek és azok ötvözetei.
Gépek és szerszámok.

( 210 ) M 16 02364
( 220 ) 2016.07.15.
( 731 ) SBGK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TICKET TRIO
( 511 ) 9

Számítógép szoftver alkalmazások; mobiltelefon alkalmazások; mágnesesen kódolt hitelkártyák és betéti

kártyák; mágnesesen kódolt előrefizetett kártyák; elektronikus és mágneses kártyák szolgáltatások kifizetésére.
35

Munkavállalók, vállalatok, szállítók és vevők részére kialakított hűség- és ösztönzési programok üzleti

szervezése és üzleti adminisztrációja; jutalmak üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja papíralapú utalványok,
elektronikus utalványok és előrefizetett kártyák használatáért; üzleti szervezés vállalati és vevő hűségprogramok
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nyújtásával kapcsolatban, amelynek keretében a dolgozók, vállalatok, szállítók és vevők a beváltáskor bizonyos

előnyökhöz, ajándékkártyákhoz vagy ajándékokhoz jutnak, amelyeket online katalógusból vagy web alapú
hűségprogram keretében rendelhetnek meg; utalványok, kuponok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák vagy
egyéb fizetőeszközök biztosításával összefüggő üzleti szervezés és üzleti adminisztráció; üzletvezetés és
konzultáció; utalványok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vásárlási megrendelésének
ügyintézése; utalványok, kuponok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy egyéb
fizetőeszközök interneten történő árusításának üzleti adminisztrációja.
36

Utalványok, kuponok, jegyek, előrefizetett- vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy bármely más

fizetőeszközök kibocsátása, ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy mobiltelefonokon
keresztül, amelyek lehetővé teszik étkezések és élelmiszerek, valamint egyéb más áruk és szolgáltatások
kifizetésének lebonyolítását; utalványok, kuponok, jegyek, előrefizetett vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy
bármely más fizetőeszközök kibocsátása, ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy
mobiltelefonokon keresztül, amelyek lehetővé teszik bármely áru és szolgáltatás, elsősorban szállás, turisztikai
szolgáltatások, személyszállítás, utazások és szabadidős létesítmények kifizetésének lebonyolítását; utalványok,
kuponok, jegyek, előrefizetett-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy bármely más fizetőeszközök kibocsátása,
ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy mobiltelefonokon keresztül, amelyek lehetővé teszik
szórakoztató tevékenységek, sport- vagy kulturális tevékenységek és szolgáltatások kifizetésének lebonyolítását;
hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; előrefizetett kártyák kibocsátása; hitelkártyák kibocsátása; utalványok és
előrefizetett hitelkártyák biztosítása étkezések és élelmiszertermékek, valamint egyéb más áruk és szolgáltatások
kifizetéséhez; kifizetések feldolgozása, nevezetesen hitelkártya és betéti kártya tranzakciókat feldolgozó
szolgáltatások; előrefizetett feltöltőkártya szolgáltatások, nevezetesen elektronikus fizetés lebonyolítása
előrefizetett kártyákkal; étkezések és élelmiszertermékek, és bármely áruk és szolgáltatások elektronikus
kártyákkal, kuponokkal, utalványokkal, ellenőrző kártyákkal vagy egyéb más fizetőeszközökkel,
számítógép-hálózat vagy mobiltelefonok igénybevételével történő kifizetéséhez kapcsolódó pénzügyi
szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02383
( 220 ) 2016.07.19.
( 731 ) Agro-flott Kft., Nyírtura (HU)
( 740 ) Dancs Ilona, Nyírtura
( 546 )

( 511 ) 27

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

falikárpitok.
( 210 ) M 16 02447
( 220 ) 2016.07.26.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KOSTAROX
( 511 ) 5

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsillapítók,

gyulladáscsökkentők és lázcsillapítók.
( 210 ) M 16 02452
( 220 ) 2016.07.27.
M2488
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( 731 ) SALVUS Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)

( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók, asztma elleni tea,
borogatások, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, egészségügyi kendők, elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő
szerek gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók, fürdősók gyógyászati
használatra; gyógyitalok; iszap fürdőkhöz; készítmények gyógyfürdő terápiához; termálvizek.
11

Szaunák, arcgőzölő készülékek [szaunák]; egészségügyi készülékek és berendezések, fürdőkályhák,

fürdővíz-melegítők, gőzfejlesztő berendezések, hidromasszázs fürdőberendezések, ionizáló készülékek a levegő
vagy a víz kezelésére, kádak ülőfürdőkhöz, légfertőtlenítők, léghevítők; szauna fürdőberendezések; tiszta szobák
[egészségügyi berendezések]; törökfürdőkhöz, szaunához hordozható kabinok; vízporlasztó betétek, vízvezetéki
csövek egészségügyi berendezésekhez.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése, gyógyászati berendezések bérbeadása; egészsegügyi szolgáltatások; egészsegügyi
tanácsadás, gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra, masszázs, szauna szolgáltatások,
szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02485
( 220 ) 2016.07.27.
( 731 ) Gasztrobi Kft., Jászberény (HU)
( 740 ) Nagy István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Félkész, szárított zöldséglevesek; félkész, szárított zöldség csipszek; szárított fűszerfélék; szárított húsporok.

( 210 ) M 16 02508
( 220 ) 2016.08.01.
( 731 ) LET'S CODE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Braining Hub
( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
41

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

( 210 ) M 16 02512
( 220 ) 2016.08.01.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SERPENTA
M2489
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Fogamzásgátlók.

( 210 ) M 16 02513
( 220 ) 2016.08.01.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MISSYRING
( 511 ) 5

Emberi használatra szánt gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 02515
( 220 ) 2016.08.02.
( 731 ) Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Imperial Danube
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02518
( 220 ) 2016.08.02.
( 731 ) Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Imperial
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02554
( 220 ) 2016.08.04.
( 731 ) Szél Károly, Csurgó (HU)
Szél Marietta, Visegrád (HU)
( 740 ) Szél Károly, Csurgó
( 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).
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02571
( 220 ) 2016.08.04.
( 731 ) Honvédelmi Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sport edzőtábori szolgáltatás, honvédelmi sport tábori szolgáltatás, testnevelés, honvédelmi testnevelés,
M2490
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
oktatás, honvédelmi oktatás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szolgáltatás).

( 210 ) M 16 02578
( 220 ) 2016.08.09.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) CALOMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
( 210 ) M 16 02579
( 220 ) 2016.08.09.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) PIRET MAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
( 210 ) M 16 02580
( 220 ) 2016.08.09.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) LACTOFLOW
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 16 02591
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek.
Gyógyszeréti készímények, egészségügyi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra

emberek számára.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

M2491
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 16 02593
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Press-Hair Kft., Vác (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eszt-hair
( 511 ) 44

Fodrászszalonok; szépségszalonok.

( 210 ) M 16 02594
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Press-Hair Kft., Vác (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eszthair
( 511 ) 44

Fodrászszalonok; szépségszalonok.

( 210 ) M 16 02596
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); tejtermékek és

tejtermék-helyettesítők; húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; tojások és tojástermékek; leveskivonatok;
halpogácsák; gyümölcsdesszertek; sültburgonya, chips; burgonya alapú rágcsálnivalók; hagymakarikák; levesek;
zselék; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; tej; tejből készült italok; Milk shake-ek
[tejturmixok]; tejtermékek; ízesített tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; ízesített tejitalok; gyümölcsöt
tartalmazó tejitalok; tejtermékekből készült desszertek; előkészített gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított;
savanyított gyümölcsök; szárított gyümölcs; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott gyümölcsök;
palackozott gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított;
olajok, étkezési; zsírok, étkezési; gyümölcs alapú snackek; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyából
készült rágcsálnivalók; szója alapú rágcsálnivalók.
30

Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; kandiscukor; pattogatott kukorica; feldolgozott gabonák,
keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; kenyér; müzliszeletek, energiaszeletek; friss pizzák;
nacho [kukorica chips); húsos piték; méz; élesztő; sütőpor; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrémes édességek; fagylalt
desszertek, jégkrémek; fagylaltos italok; fagylaltok és jégkrémek; gyümölcsökből készített ízesítők [nem
esszenciális olajok]; ízesítő anyagok és fűszerek; ízesítő szirupok; öntetek, szószok; fűszerek; édesmázak és
töltelékek; szirupok és melasz; csokoládéból készült tortadíszek; díszek karácsonyfákra [ehető]; cukorból készült
tortadíszek; tejcsokoládé szeletek; csokoládés italok tejjel; kávé tejjel; kakaóitalok tejjel; csokoládé alapú
termékek; csokoládés édességek; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; gabonából készült sajttal ízesített
rágcsálnivalók; ízesítőanyagok rágcsálnivalókhoz [kivéve esszenciaolajok]; rizs alapú rágcsálnivalók; snack
ételek (gabona alapú); búzából készült rágcsálnivalók; pékáruk; tejes cukrászáruk; édes mázak és töltelékek;
cukor; természetes méz; sütőpor; só; mustár; ecet; rizs; rizs alapú ételek; rizses készételek; rizsből készült
élelmiszerek; rizs alapú pudingos desszertek; rizsből készült extrudált élelmiszertermékek; zöldségekkel és
marhahússal kevert rizs [bibimbap]; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy
zöldségeket is tartalmaz.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Alkoholmentes italok; sörök és sörtermékek; készítmények italokhoz; energiaitalok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök italokhoz; koffeintartalmú energiaitalok;szörpök limonádékhoz.
( 210 ) M 16 02599
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Antal Valéria, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 541 ) AntalVali
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02600
( 220 ) 2016.08.10.
( 731 ) Szabó Ferenc Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) campona
( 511 ) 38
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek(2016.07.21. belső elsőbbséggel). Nevelés; szakmai képzés;

szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02604
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gombaölő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gyomirtó szerek,

herbicidek.
( 210 ) M 16 02605
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M2493
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02606
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

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

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

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

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02612
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) Kóczián László 50%, Budapest (HU)
Preyer György 50%, Budapest (HU)
M2494
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Jakab Ildikó, Budapest

( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 02613
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
7
20

Pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből, biztonsági pénzszekrények.
Ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos.
Kulcstartó táblák.

( 210 ) M 16 02615
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) Femina Média Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Femina Klub
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02616
( 220 ) 2016.08.11.
( 731 ) Merlini David, Budapest (HU)
( 541 ) Houdini
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 02624
( 220 ) 2016.08.12.
( 731 ) Gonda Benjamin Norbert, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Tóth-Szeles András, Szeged
( 546 )
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02626
( 220 ) 2016.08.12.
( 731 ) ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fülöp Balázs, Budapest

M2495
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( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02627
( 220 ) 2016.08.12.
( 731 ) ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fülöp Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02628
( 220 ) 2016.08.12.
( 731 ) ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fülöp Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02651
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
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( 541 ) GYÜMÖLCSKALANDRA FEL

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02652
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) Ferring B.V., Hoofddorp (NL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PROPESS
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, nevezetesen pesszáriumok és kúpok.

( 210 ) M 16 02656
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02657
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02658
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02661
( 220 ) 2016.08.17.
( 731 ) Fekete Éva, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest
( 541 ) GLOCOVO
( 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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatáso (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02662
( 220 ) 2016.08.17.
( 731 ) GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02667
( 220 ) 2016.08.17.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
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( 541 ) AXOCIL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 16 02677
( 220 ) 2016.08.18.
( 731 ) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) QUATTROPLAST
( 511 ) 1
17

Műanyag granulátumok és porok. Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyag termékek gyártásához.
Műszaki műanyag féltermékek, különösen öntéssel, extrudálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hőformázással

gyártott rudak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erősített illetve erősítetlen hőre keményedő
és hőre lágyuló műanyag termékek.
19

Nem fémes építő anyagok, műanyag alapú lemezek és profilok.

35

Reklámozás; saját kiadású folyóiratban más cégek reklámozása.

40

Anyagmegmunkálás; fröccsöntés, extrudálás, öntés, sajtolás, hőformázás, forgácsolás.

41

Szakmai képzés; műszaki ismeretek terjesztése.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások; feldolgozás- és alkalmazástechnikai ismeretekkel kapcsolatos

tanácsadás.
( 210 ) M 16 02767
( 220 ) 2016.08.30.
( 731 ) Nyakas Tibor, Debrecen (HU)
Vojtko Ferenc, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) dr. Szabó Krisztián, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02769
( 220 ) 2016.08.31.
( 731 ) Alba Regia Sport Club, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; kereskedelmi- és reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetési tevékenységek
számítógépes hálózaton keresztül; szponzorok felkutatása; üzleti információk; termékbemutatók szervezése.
M2499

36

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ingatlankezelés, -üzemeltetés és - bérbeadás, kiemelten irodák és sportlétesítmények.

41

Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; sport és

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; sport edzésmódszerek, képzések könyvkiadása; sporttáborok
szervezése; fiatal- és diáksport fejlesztése.
( 210 ) M 16 02797
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Vigomax
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02798
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Re-PET-a
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02799
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Repeta
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02801
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) TaxiPlus Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Brigitta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás.

( 210 ) M 16 02805
( 220 ) 2016.09.02.
( 731 ) Főnix Tűzvédelmi Kft., Tóalmás (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
37

Ózonizátorok, ózonizálók.
Épületek, [belső] tisztítása, féregirtás, nem a mezőgazdaságban, fertőtlenítés, járművek tisztítása,

tisztítógépek kölcsönzése.
40

Légfrissítés, légtisztítás, levegő szagtalanítása.

( 210 ) M 16 02808
( 220 ) 2016.09.02.
( 731 ) Visa International Service Association (a Delaware corporation), Foster City, Kalifornia (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bárhová is tartasz
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek pénzügyi szolgáltatások, biztosítási

szolgáltatások, bankügyletek lebonyolítása, hitelkártya szolgáltatások, betéti kártya szolgáltatások, terhelési
kártya szolgáltatások, feltöltő kártya szolgáltatások, smart (intelligens) kártya szolgáltatások, elektronikus hitelés betéti tranzakciók, elektronikus tőkeátutalás, kifizetések feldolgozása, tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése,
hitel- és betéti kártyás készpénz helyettesítés, valutaváltás, online bankügyletek bonyolítása, számlafizetési
szolgáltatások, betéthez való hozzáférés biztosítása és bankjegykiadó automaták, csekkbeváltás és
készpénzkifizetés, pénzügyi információk terjesztése globális számítógép rendszeren keresztül, valamint
sportversenyek, események, tevékenységek és játékok pénzügyi finanszírozása.
( 210 ) M 16 02813
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Nemzeti Balettintézet
( 511 ) 35
41

Marketing.
Oktatás; színházi produkciók; előadóművészek szolgáltatásai; szakmai újraképzés.

( 210 ) M 16 02820
( 220 ) 2016.09.02.
( 731 ) Kurucz Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) KURUCZ HÚS
( 511 ) 29

Baromfi (nem élő), baromfihús, borjúhús, disznóhús, étkezési olajok és zsírok, friss húsok, halak, halfilé,

hentesáruk, húskivonatok, konyhakész hús, marhahús.
( 210 ) M 16 02838
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) Fractalent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dencső Dávid, Budapest
( 541 ) FLAVATAR
( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta, világító növények; világító élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok,
karácsonyfák, levelek, termések; világító virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok,
koszorúk (nem élő virágokból), szárított virágok és növények.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, világító virágok,

növények, növényi részek és azokból álló termékek (élő és nem élő) kis- és nagykereskedelme; világító virágok,
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növények, növényi részek és azokból álló termékek (élő és nem élő) kereskedelmi ügyletei; világító egyéb

kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek kis- és nagykereskedelme; világító egyéb
kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek kereskedelmi ügyletei; világító virágok, növények,
növényi részek és azokból álló termékek (élő és nem élő) reklámozása, hirdetése; világító egyéb kertészeti,
virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámozása, hirdetése; világító virágok, növények, növényi
részek és azokból álló termékek (élő és nem élő) reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei;
világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámfilmjeinek előállítása és azok
kereskedelmi ügyletei; világító növények szabadtéri hirdetése; világító (nem elektromos) effektusok reklámozási
felhasználása, kereskedelmi ügyletei.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, világító kertek és kerti elemek
kert-tervezése, kertészete, kertművelése és egyéb szolgáltatásai; világító területek és tájelemek tájkertészeti
szolgáltatásai; világító táj tájkertészete; világító növények, kertek, bemutatók létrehozásának alkalmazott
eljárásai; koszorúkészítés világító növényi (élő- és nem élő) részek felhasználásával; virágkötészet világító
növények és növényi (élő- és nem élő) részek felhasználásával; világító készítmények növényi, kertészeti,
állatkozmetikai és humán felhasználása.
( 210 ) M 16 02839
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) NOVA COAST INC., Toronto (CA)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Barny's Kenguru
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; egészségügyi

készítmények állatgyógyászati használatra; étrend-kiegészítők gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz
adaptált diétás élelmiszerek és italok; vitaminok, ásványi és gyógynövényes készítmények gyógyászati célokra;
élelmiszerek gyógyászati célokra; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi készítmények gyógyászati
használatra; higiéniai termékek gyógyászati célokra; terápiás hatású készítmények izom-és ízületi fájdalom
kezelésére.
( 210 ) M 16 02844
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Carbovet
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02845
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Matild Palace
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02846
( 220 ) 2016.09.06.
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( 731 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási és éttermi szolgáltatások, látványkonyhák és catering (étkeztetési) szolgáltatások.

( 210 ) M 16 02849
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) Kurucz Agro Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02855
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) Quality Pack Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Dobozok fémből; Tároló dobozok fémből; Fém italosdobozok; Fém konzervdobozok; Fém üdítősdobozok,

konzervdobozok; Fém dobozfedelek, konzervdoboz fedelek; Fémdobozok, üresen.
40

Fémcikkek igény szerinti gyártása.

( 210 ) M 16 02917
( 220 ) 2016.09.14.
( 731 ) BOVIREX Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Gondos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bovirex
( 511 ) 29

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02918
( 220 ) 2016.09.14.
( 731 ) BOVIREX Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Gondos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02958
( 220 ) 2016.09.19.
( 731 ) AGNESKOVACS leather design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03063
( 220 ) 2016.09.29.
( 731 ) ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Kelmék beszegése, kelme szabása, ruhák átalakítása, ruhavarrás, steppelés, tűzés, szabás, szabászati

szolgáltatások, szőrmebundák, textilek, bőr(áru) és kelmék egyedi fazonigazítása, szűcsmunkák, textilanyagok
kezelése, gombozás, patentozás, függöny méretre varrása, bútorszövet méretre igazítása.
40

Feldolgozott bőr javítása, ruhagőzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhák felújítása, stoppolás (ruhajavítás),

szőrmék karbantartása, javítása, zipzár és zipzárkocsi cseréje, bútorszövet javítása.
( 210 ) M 16 03079
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) Aranykorona Centrum Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARANYKORONA CENTRUM
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

30

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

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03091
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) Bao Jiangao, Budapest (HU)
( 740 ) DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 16 03099
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) JULIUS-K9 Bt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Pataki Norbert András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminok állatok számára; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak;

étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatpelenkák; antiparazita nyakörvek állatoknak; bolhanyakörvek állatok
részére; állatokon használt bolhairtó porok; féreghajtók.
20

Kutyakosarak; fekvőhelyek állatoknak; hordozható kutyaházak, kutyaólak; ólak, vackok lakásban tartott

kisállatoknak; kennelek; párnák háziállatoknak; hengerpárnák.
31

Kutyaeledel; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaeledel konzervek; állateledelek [kekszfélék]; csontok

kutyáknak; állati takarmány; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágnivalók állatok részére; italok
házikedvencek részére; jutalomfalatok házikedvenceknek.
( 210 ) M 16 03113
( 220 ) 2016.10.04.
( 731 ) Wellvital Klub Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Élelmi rostok; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; folyékony

vitaminkiegészítők; vitaminitalok; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; gyógynövények; gyógyteák.
29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; gyümölcsök, tartósított;
tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; instant,
azonnal fogyasztható, feldolgozott gyümölcs- és zöldségkészítmények; feldolgozott gyümölcsből és zöldségből
készített koncentrátumok; tejsavó.
30

Feldolgozott gabonafélék; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonafélék emberi fogyasztásra szánt

élelmiszerekhez; gabonafélékből készült élelmiszerek; gabonaliszt; gabonaporok gabonaőrlemények; lisztek és
más gabonakészítmények; gabonaalapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.
( 210 ) M 16 03115
( 220 ) 2016.06.01.
( 731 ) Csónakázótó Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Zoltán György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03189
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DROSDOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 16 03203
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) SCB Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend kiegészítők.

( 210 ) M 16 03204
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) SCB Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Étrend kiegészítők.

( 210 ) M 16 03244
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)
( 740 ) Dr. Kapiller Imre, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03245
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)
( 740 ) Dr. Kapiller Imre, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03301
( 220 ) 2016.10.17.
( 731 ) Csasznek Imre Győző, Budapest (HU)
( 740 ) Csasznek Imre Győzőné, 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).
44

Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 210 ) M 16 03395
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Xeter-Co
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 16 03450
( 220 ) 2016.11.03.
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( 731 ) Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Ruszthy Dániel, Budapest
( 541 ) Groupama Balansz
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés szóró-ajándékozás formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok,
levelek, szórólapok filmek formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón
és/vagy közösségi oldalakon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített
televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás
és/vagy hirdetés elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül;
reklámozás és/vagy hirdetés mobiltelefon alkalmazásokon keresztül.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetések, portfóliók kezelése;

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten
és/vagy távközlési eszközökön, vagy hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott
biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten
keresztül is; biztosítási szolgáltatások, biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak
kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények
felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás;
biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények
számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási
ügyletek adminisztrációja; biztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, biztosítással
kapcsolatos ügynöki és alkuszi szolgáltatások, biztosítással kapcsolatos megtakarítási programok, biztosításhoz
kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás, megtakarításhoz
kapcsolódó információnyújtás, nyugdíjra vonatkozó információnyújtás és megtakarítás, egészségügyi
szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység, egészségmegőrzési tervek,
csoportos biztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,
önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások, vállalkozói és
vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,
nyugdíjbiztosítások, speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

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

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és
kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 16 03467
( 220 ) 2016.11.06.
( 731 ) BÓLY-GÓ Ép-Ker Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Gráf Antal Zoltán, Mohács
( 541 ) BÓLY-GÓ
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); Kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi
menedzsment; kereskedelmi vásárok rendezése; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; építőanyagokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
világítással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez
kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; földmunka-berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; földmunka-berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti
felszereléssel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési
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tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi boltok
üzleti ügyeinek adminisztrációja; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; építésre szolgáló kézi működtetésű
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
melegítőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítőberendezésekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; árubemutatás; fali borításokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; fali borításokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

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

szolgáltatás); épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek
javításához kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
épületek felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások.
39

Kereskedelmi áruk tárolása; áruszállítás; áruraktározás; szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 16 03476
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) AdasWorks
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;
másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó
számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;
mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek
indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző
(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és
szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát
alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzök; járművekbe való navigációs
berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;
számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
M2509
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ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres
érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,
eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és
járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03477
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;
M2510
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másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;
mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek
indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző
(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és
szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát
alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs
berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;
számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres
érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,
eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
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járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03478
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) AImotive
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;
másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó
számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;
mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek
indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző
(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és
szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát
alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzök; járművekbe való navigációs
berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;
számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres
érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
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tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és
járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03479
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;
másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó
számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;
mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek
indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző
(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és
szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát
alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs
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berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres
érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,
eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és
járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03586
( 220 ) 2016.11.16.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Metropolitan by Cordia
( 511 ) 36

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

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03587
( 220 ) 2016.11.16.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Origo by Cordia
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03588
( 220 ) 2016.11.16.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Soho by Cordia
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03657
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) dr. Szalay Tamás Károly, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Adrienn, Budapest
( 541 ) Bamba marha
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 03662
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) dr. Szalay Tamás Károly, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Adrienn, Budapest
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( 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.
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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 101 darab közlést tartalmaz.
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