Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 219.778
( 151 ) 2016.11.03.
( 210 ) M 15 03697
( 220 ) 2015.12.10.
( 732 ) YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
25

Táskák, övtáskák, hátizsákok, horgásztáskák.
Dzsekik, vízhatlan dzsekik, horgászdzsekik, dzsekik horgászáshoz, parkák, anorákok, kabátok, tollkabátok,

mellények, horgászmellények, pulóverek, ingruhák, ingek, esőkabátok, vízhatlan vitorlás parkák, nadrágok,
katonai gyakorlónadrágok, tréningruhák, kertésznadrágok, horgász munkaruhák, leggingek, hosszú
horgászcsizmák, fülvédők, kötények, nyakmelegítők, karmelegítők, napvédő sapkák, kötött sapkák, kalapok,
munkás kalapok, csizmák (bakancsok), esőcipők, tornacipők, hajóscipők, gumicsizmák, munkabakancsok,
gumicsizmák horgászáshoz (vízhatlan).
( 111 ) 219.800
( 151 ) 2016.11.04.
( 210 ) M 14 03665
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Digitális vitrinként megvalósított audiovizuális oktatási eszközök; Digitális vitrinek működtetéséhez használt

interfészek; múzeumi terminálokra és digitális vitrinek működtetéséhez kifejlesztett, egyénre szabott szoftverek;
letölthető elektronikus tartalmak múzeumok, levéltárak, kiállítások prezentációs céljaira; digitális vitrint
megvalósító elektronikus eszközök.
41

Múzeumok által nyújtott, illetőleg múzeumi szolgáltatásokkal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés,

szórakoztatás és kulturális tevékenységek; múzeumi szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási, nevelési és
szórakoztatási tárgyú információk; virtuális múzeum, virtuális levéltár és virtuális gyűjtemény szolgáltatások.
42

Múzeumok működésével és szolgáltatásaival, valamint digitális vitrin eszközökkel nyújtott

szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, digitális
vitrin eszközökkel nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok digitalizálása, digitális vitrin
eszközökkel nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus adattárolás, digitális vitrin eszközökkel nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos számítógép-programozás és digitális vitrin eszközökkel nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatos weboldalak alkotása és fenntartása (mások számára).
( 111 ) 219.853
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01560
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( 220 ) 2016.05.06.
( 732 ) ANZO Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 541 ) PERL-SZIL
( 511 ) 17
19

Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok.
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; nem fémből készült hő és hangszigetelő formázott termékek; szilikát bázisú perlit hőszigetelőlap és
formázott termékek.
37

Építkezési szolgáltatások; épületek hő és hangszigetelése; ipari berendezések hőszigetelése.

( 111 ) 219.854
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01310
( 220 ) 2016.04.19.
( 732 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth 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, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

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

Sörök; ásványvizek, 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

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.855
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 00811
( 220 ) 2016.03.07.
( 732 ) Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 541 ) Publimont: Always visible!
( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 219.856
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01444
( 220 ) 2016.04.27.
( 732 ) Tatár Pékség Kft., Halásztelek (HU)
( 740 ) Dobi Sándor, Balmazújváros
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 219.857
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01691
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Az egészséged többet ér
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; keksz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.858
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01195
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) E-Consult 2000. Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danka Anita, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 219.859
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01065
( 220 ) 2016.03.30.
( 732 ) Chen You Hui, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Cipő.

( 111 ) 219.860
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01830
( 220 ) 2016.05.30.
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( 732 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG., Düsseldorf (DE)

( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton (kartonlapok, kartontáblák) amelyek ezen áruosztályba tartoznak; nyomdaipari termékek,

könyvek, magazinok, tájékoztatók, brosúrák, prospektusok, hírlevelek; oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; élelmiszer, bútor,

ruházat, ékszer, szoftverek, kalapáruk, fűtőkészülékek, lábbelik, világítókészülékek, dohány, evőeszközök,
poggyász, táskák, esernyők, piperecikkek, járművek, konyhai edénykészletek, kenőanyagok, étkészletek,
berendezések, játékok, játékszerek, nyomtatott anyagok, kertészeti cikkek, papíráruk, tisztítószerek, sportcikkek,
számítógép hardverek, alkoholmentes italok, alkoholtartalmú italok, kozmetikai és szépségápolási termékek kisés nagykereskedelme; nagykereskedelmi piacok, szupermarketek, élelmiszer kiskereskedések és áruházi
kiskereskedések működtetése, nevezetesen árucikkek beszerzésével és szolgáltatások hasznosításával kapcsolatos
tárgyalások és szerződéskötések; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból,
kereskedelmi vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások, promóciós
marketing; termékmarketing; értékesítési promóciók; promóciós anyagok terjesztése; vásárlói
hűségszolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklám célokra; események megszervezése és üzemeltetése
kereskedelmi és reklám célból.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); sportesemények és kulturális tevékenységek megszervezése; díjátadó ünnepségek rendezése
és lebonyolítása; élő adások bemutatása (amelyek ezen osztályba tartoznak); eseményekről (szórakoztatásról)
nyújtott tájékoztatás; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok és szemináriumok, valamint szórakoztató és
kulturális események szervezése és lebonyolítása; workshopok (oktatási) szervezése és lebonyolítása;
nagykereskedelemmel és kiskereskedelemmel foglalkozó brosúrák és tájékoztató anyagok publikálása és kiadása
nyomtatott és elektronikus formában (kivéve hirdetési célokra).
( 111 ) 219.861
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01194
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) "Mr.Funk" Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.862
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( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01177
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) Invitech Megoldások
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.865
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01439
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MELRANT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 219.866
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01068
( 220 ) 2016.03.30.
( 732 ) TRUEMAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sándor Tamás Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 111 ) 219.868
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01193
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) "Mr.Funk" Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.869
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01176
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) Invitech
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.870
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01062
( 220 ) 2016.03.30.
( 732 ) Great Geztby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Textíliák, textiláruk ruházati termékekhez, továbbá ágy- és textilneműek; szövetek; törölközők; plédek;

takarók; vászonból készült termékek.
25

Ruházati termékek; lábbelik; kalapok; strandruházat; strandcikkek, sportruházatok.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, kiemelten ruházati termékek, cipők, kalapok, strandruházat,
strandcikkek, textíliák, textiláruk, lábbelik.
( 111 ) 219.871
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01058
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) Hegedűs Erika, Budapest (HU)
( 541 ) Több van benned, mint gondolnád!
M2523
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Könyvek, kiadványok, folyóiratok, tanítási- és oktatási anyagok.

Oktatási anyagok, könyvek, kiadványok, önismereti és személyiségfejlesztő tréning anyagok és coaching

szakmai anyagok forgalmazása, internetes kereskedelem, marketing.
41

Oktatás, nevelés, szakmai képzés, tréningek, eőadások tartása, személyiségfejlesztő tréningek, coaching,

kulturális tevékenység, művelődésszervezés, online képzés, könyvkiadás.
( 111 ) 219.872
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01052
( 220 ) 2016.03.29.
( 732 ) Exler Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Ágner Erzsébet, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Kávé.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 219.873
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01053
( 220 ) 2016.03.29.
( 732 ) Exler Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Ágner Erzsébet, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Kávé.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 219.874
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01051
( 220 ) 2016.03.29.
( 732 ) Skylight Evangéliumi Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
45

Vallási összejövetelek szervezése.

( 111 ) 219.875
( 151 ) 2016.11.17.
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( 210 ) M 16 01069
( 220 ) 2016.03.30.
( 732 ) Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Meskó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyermekleukémia Alapítvány
( 511 ) 36

Pénzgyűjtési tevékenységek biztosítása a rászorulók számára szükséges orvosi kutatás és eljárások

támogatásához [jótékonysági alapítványi szolgáltatások]; pénzgyűjtés és szponzorálás; pénzügyi támogatás és
szponzorálás; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések
szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára; pénzadományok biztosítása jótékonysági szervezetek
számára; jótékonysági szolgáltatások pénzadományok területén; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen
pénzügyi szolgáltatások; jótékonysági célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); szórakoztató rendezvények révén
történő jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi támogatása egészségügyi intézményeknek; pénzügyi támogatása
leukémiás, rákos és egyéb vérképzőszervi betegségben szenvedő gyerekeknek és hozzátartozóiknak.
45

Érzelmi támogatás rákbetegek és családtagjaik részére interaktív online fórumokon keresztül; személyes

támogatás biztosítása rákbetegek és családtagjaik részére; támogatás gyász esetén; személyes támogatás
biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai számára.
( 111 ) 219.876
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01689
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Xtalin Kft., Csongrád (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 219.877
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01067
( 220 ) 2016.03.30.
( 732 ) Molnár Nikolett 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
16

Sport DVD és egyéb mágneses adathordozók, digitális rögzítésű média.
Könyv, kiadvány, prospektus; 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.
25

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

41

Szórakoztatás, sport-és kultúrális tevékenység; versenyek, vetélkedők, sport bemutatók, művészeti

tevékenység; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 219.878
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01829
( 220 ) 2016.05.28.
( 732 ) Xtalin Kft., Csongrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.879
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01441
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) DIRE Studio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai
cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;
szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok
kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).
42

Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki mimkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás,
számítógép-szoftver fenntartása; Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 219.880
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01442
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) Vienna Investment Group Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete; lakások bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok

bérlete; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,
tőkeberuházás.
37

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

szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.881
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01561
( 220 ) 2016.05.06.
( 732 ) Újfehértó Város Önkormányzata, Újfehértó (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
15

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 219.882
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01426
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) Cai Quanfu, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 219.883
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01698
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Túri László jogtanácsos, Sopron
( 541 ) Soproni - Ami közös bennünk
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 219.884
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01703
( 220 ) 2016.05.19.
( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.885
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01701
( 220 ) 2016.05.19.
( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 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).
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( 111 ) 219.886
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01700
( 220 ) 2016.05.19.
( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.887
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01705
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) KROC Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KROC
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.888
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01553
( 220 ) 2016.05.06.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.889
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01554
( 220 ) 2016.05.05.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) LINCOMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 219.890
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01562
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) VITAPRESS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Teák; jeges teák; tea alapú italok; készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz.
Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 219.891
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01565
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) LC Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Life Crystals
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 219.892
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01567
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) dr. Móré Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Móré Gyógyszertár
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.893
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01319
( 220 ) 2016.04.20.
( 732 ) Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csete Lívia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.894
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01318
( 220 ) 2016.04.20.
( 732 ) Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csete Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.895
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01315
( 220 ) 2016.04.18.
( 732 ) Kamarás-Lakatos Katalin, Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kiadványok, plakátok, könyvek, matricák.

25

Ruházati termékek.

45

Társadalmi jellegű szolgáltatások, politikai párttevékenység.

( 111 ) 219.896
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01314
( 220 ) 2016.04.18.
( 732 ) Kamarás-Lakatos Katalin, Albertirsa (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

Kiadványok, plakátok, könyvek, matricák.

25

Ruházati termékek.

45

Társadalmi jellegű szolgáltatások, politikai párttevékenység.

( 111 ) 219.897
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01827
( 220 ) 2016.05.27.
( 732 ) Stilianos Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kézikönyvek [útmutatók]; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek;

kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez.
41

Akadémiák [oktatás]; alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése; óvodák; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek
számára; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők
[úszómedencék]; szakmai képzés, betanítás; szakoktatás, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés; életmentési módszerek
oktatása.
44

Közfürdőkkel kapcsolatos szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; közfürdők

higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; orvosi információs szolgáltatások; orvosi
kezelési szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése.
( 111 ) 219.898
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01427
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) Nokta Balázs Tunning Show Kft., Csomád (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Kulturális célú kiállítások szervezése, show-műsorok, sport versenyek rendezése, szórakoztatás, show

jellegű autó, motor és tunning kiállítás versenyekkel és színpadi fellépőkkel.
( 111 ) 219.899
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01443
M2532

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2016.04.27.
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CETOP
( 511 ) 16

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 219.900
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01702
( 220 ) 2016.05.19.
( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.901
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01055
( 220 ) 2016.03.29.
( 732 ) Wang Mingwei, Guangzhou, Guangdong Province (CN)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták; tengelyek gépekhez; csapágyak [géprészek]; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy
motorokhoz; tágulási tartályok [géprészek]; ventilátorok motorokhoz; szűrők [gépek vagy motorok részei];
gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; dugattyúgyűrűk; pumpák [gépek vagy motorok részei];
gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; vákuumszivattyúk [gépek]; szelepek [géprészek]; dugattyúk [gépek
vagy motorok részei].
( 111 ) 219.902
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01704
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Oriental Soup House Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Soltész István, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 219.903
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01834
( 220 ) 2016.05.30.
( 732 ) MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.904
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01835
( 220 ) 2016.05.30.
( 732 ) MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 219.905
( 151 ) 2016.11.17.
( 210 ) M 16 01686
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) PEAK PERFORMANCE PRODUCTS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Peak Girl
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

Milkshake-ek (tejalapú frappé italok).

32

Tejsavó alapú italok.

( 111 ) 219.981
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03063
( 220 ) 2015.11.10.
( 732 ) KEL-FEDER Zrt., Kelebia (HU)
( 740 ) dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó 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).
( 111 ) 219.983
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03680
( 220 ) 2015.12.10.
( 732 ) Guo Yafeng, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest
( 546 )
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Aktatáskák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász),

ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására, hitelkártyatartók
(levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, kézitáskák, kofferek (kis utazótáskák), kulcstokok, levéltárcák,
műbőr, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz,
sporttáskák, strandtáskák, útitáskák, vállszíjak, zsákok táborozóknak.
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).
( 111 ) 219.984
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 02673
( 220 ) 2015.10.03.
( 732 ) Flamich Gábor 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kondrács János, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
38

Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatások]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok biztosítása;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; nagysebességű adatátvitel; számítógép terminálok közötti
összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési
kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 219.986
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03188
( 220 ) 2015.11.20.
( 732 ) Kellner Gyöngyi, Vác (HU)
Kellner Zsolt, Ócsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Huzatok készruhákhoz, fejfedőkhöz; csuklyák, kapucnik, fejfedők, fülvédők, jelmez-szerű fejfedők,

kalapok, sapkák, sapka ellenzők, szemellenzők, sisakhuzatok, esővédő huzatok.
42

Textiltervezés, divattervezés.

( 111 ) 219.988
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03568
( 220 ) 2015.11.26.
( 732 ) Lauf László, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi információk nyújtása.

38

On-line oktatási portálok, internetes kommunikáció.

41

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

jegyzékében szerepő valamennyi szolgáltatás); oktatás; menedzserképzés; pénzügyi továbbképzés; számviteli
továbbképzés; adózási ismeretek; továbbképzés; finanszírozási ismeretek továbbképzés, internetes oktatás,
e-learning.
( 111 ) 219.989
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03571
( 220 ) 2015.11.26.
( 732 ) Lauf László, Budapest (HU)
( 541 ) Profitcsősz
( 511 ) 36

Pénzügyi információk nyújtása.

38

On-line oktatási portálok, internetes kommunikáció.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatás; menedzserképzés; pénzügyi továbbképzés; számviteli
továbbképzés; adózási ismeretek; továbbképzés; finanszírozási ismeretek továbbképzés, internetes oktatás,
e-learning.
( 111 ) 219.990
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03061
( 220 ) 2015.11.10.
( 732 ) Tradisco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rádi Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti termékek.

31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 219.993
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03789
( 220 ) 2015.12.16.
( 732 ) TRÁDIÓ Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
41

Kiadványok, plakátok, könyvek, prospektusok.
Nevelés, szakmai képzés, felvilágosító előadások (egészségfejlesztés, bűnmegelőzés).
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( 111 ) 219.994
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03793
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Kámán Levente, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből;

ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos;
acélcsövek; acéllemezek; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; acélredőnyök; acélrudak;
ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó
szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;
aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; alumínium; anyacsavarok fémből; azonosító lemezek fémből; biztonsági
korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; cégtáblák, cégérek fémből;
cölöpök fémből; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátét; gyűrük fémből; dobozok fémből; dobozok
fémzárai; dróthálók; drótkötelek, sodronykötelek; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építmények acélból;
építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből, épületekhez;
fák fém védőszerkezetei; falburkolatok fémből; fellépők fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök
(nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; fémállványzatok; fémanyagok drótkötélpálya rögzített
elemeihez; fémcsavarok; fémcsövek; fémdobozok; fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban;
fémépítmények; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém
kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak;
fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők;
fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók;
fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták;
fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak
járművekhez; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; fürdőmedencék madaraknak
(fémszerkezetek); gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; hajó kikötőbakok, kikötőcölöpök, jelzőoszlopok
fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordótartó állványok fémből; hordozható beszállólépcsők fémből, utasoknak;
hordozható építmények fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; istállók fémből; járólapok fémből; jégpályák
[fémszerkezetek]; kádak, medencék fémből; kandalló védőrácsok fémből; kerékbilincsek; kerítések fémből;
kerítésoszlopok fémből; készházak [kitek] fémből; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,
ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből; lécek fémből; lépcsőfoklapok
fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; levélszekrények fémből; merevítölemezek; páncélozott fémajtók;
páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémből; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; pergolák
[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémbő; reteszek, kallantyúk fémből;
rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rovarernyő-keretek fémből; rudak fémből
keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémből;
sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek
fémből; satupadok fémből; szállítótálcák fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetük kivételével; szegecsek,
fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok
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fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek

fémből; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből
[épületekhez]; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár felsőpajzsok járművekhez, fémből;
záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.
37

Biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; felvonók felszerelése

és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; járműfényezés; járművek karbantartása; járművek rozsda
elleni kezelése; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények
karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott
járművekhez [javítás]; szegecselés; tűzriasztók felszerelése és javítása.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása;
lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás
biztonsági kérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi
tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 219.995
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03795
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Kámán Levente, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből;

ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos;
acélcsövek; acéllemezek; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; acélredőnyök; acélrudak;
ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó
szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;
aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; alumínium; anyacsavarok fémből; azonosító lemezek fémből; biztonsági
korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; cégtáblák, cégérek fémből;
cölöpök fémből; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátét; gyűrük fémből; dobozok fémből; dobozok
fémzárai; dróthálók; drótkötelek, sodronykötelek; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építmények acélból;
építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből, épületekhez;
fák fém védőszerkezetei; falburkolatok fémből; fellépők fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök
(nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; fémállványzatok; fémanyagok drótkötélpálya rögzített
elemeihez; fémcsavarok; fémcsövek; fémdobozok; fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban;
fémépítmények; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém
kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak;
fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők;
fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók;
fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták;
fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak
járművekhez; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; fürdőmedencék madaraknak
(fémszerkezetek); gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; hajó kikötőbakok, kikötőcölöpök, jelzőoszlopok
fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordótartó állványok fémből; hordozható beszállólépcsők fémből, utasoknak;
hordozható építmények fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; istállók fémből; járólapok fémből; jégpályák
[fémszerkezetek]; kádak, medencék fémből; kandalló védőrácsok fémből; kerékbilincsek; kerítések fémből;
kerítésoszlopok fémből; készházak [kitek] fémből; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,
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ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből; lécek fémből; lépcsőfoklapok

fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; levélszekrények fémből; merevítölemezek; páncélozott fémajtók;
páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémből; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; pergolák
[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémbő; reteszek, kallantyúk fémből;
rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rovarernyő-keretek fémből; rudak fémből
keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémből;
sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek
fémből; satupadok fémből; szállítótálcák fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetük kivételével; szegecsek,
fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok
fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek
fémből; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből
[épületekhez]; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár felsőpajzsok járművekhez, fémből;
záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.
37

Biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; felvonók felszerelése

és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; járműfényezés; járművek karbantartása; járművek rozsda
elleni kezelése; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények
karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott
járművekhez [javítás]; szegecselés; tűzriasztók felszerelése és javítása.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása;
lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás
biztonsági kérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi
tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 219.997
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 15 03675
( 220 ) 2015.12.08.
( 732 ) Karancsiné Márku Manuela, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 28

Társasjátékok.

( 111 ) 219.998
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00010
( 220 ) 2016.01.04.
( 732 ) International Hotel Investments plc 100%, Floriana (MT)
( 740 ) Tamási Artúr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CORINTHIA
( 511 ) 35
36

Szállodák és időben megosztott használatú üdülők menedzsmentje.
Ingatlanügyek; lakóingatlanok menedzsmentje; lakóingatlanokhoz kapcsolódó menedzsmentszolgáltatások;

ingatlanok menedzsmentje; lakóingatlanok bérbeadása; ingatlan bérbeadás; lakóingatlanokkal kapcsolatos
ügynöki tevékenység; ingatlanok és épületek vételével és eladásával kapcsolatos ügynöki szolgáltatások;
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ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan értékesítéssel, vásárlással és bérbeadással kapcsolatos ügynöki

szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlan kiválasztás harmadik feleknek; ingatlan bérbeadás; ingatlanalkuszi
tevékenység; alkuszi tevékenység ingatlanok megszerzésével és értékesítésével összefüggésben; ingatlanok
adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; házak és lakások adásvételével és bérletével kapcsolatos
információ szolgáltatása; ingatlanokkal kapcsolatos információszolgáltatás az interneten keresztül; ingatlanokkal
kapcsolatos információ szolgáltatása elektronikus úton; tanácsadó, információs és konzulens szolgáltatások
nyújtása valamennyi fentebb felsorolt szolgáltatással összefüggésben.
37

Épületek építése; építészeti-, belsőépítészeti-, gépészeti- és villamosipari javítások; építészeti-,

belsőépítészeti-, gépészeti- és villamosipari szerelési munkálatok; építési szolgáltatások nyújtása
lakóingatlanokkal összefüggésben; lakóingatlanok fejlesztése (építése); ingatlanfejlesztés (építés);
ingatlanépítéssel kapcsolatos helyszíni projektmenedzsment; ingatlanok építése, felújítása, karbantartása és
javítása; információs, tanácsadó és konzulens szolgáltatások nyújtása valamennyi fenti szolgáltatással
összefüggésben.
41

Szórakoztatás; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; zenés szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatás

foglalása; szórakoztatáshoz, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó létesítmények biztosítása; élő előadásokkal
kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási tárgyú információ szolgáltatása; szórakoztatáshoz használt
létesítmények foglalása; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; üdülőközpontokban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; szállodákban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkókban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatáshoz szobák biztosítása; esküvői rendezvények és szórakoztatás
szervezése esküvői rendezvényekhez; jegyfoglalás bemutatókra és más szórakoztató műsorokra; kulturális
tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális, művészeti események szervezése; kulturális
tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése.
42

Szállodák tervezése; építészeti projektmenedzsment; mérnöki projektmenedzsment; építési projektek

menedzsmentje a helyszínen kívül; tanácsadás, tervezés és technikai segítségnyújtás a megelőző
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.
43

Szállodai szolgáltatások; szállodafoglalás; üdülőhoteli szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; üdülő

apartmanok bérbeadása; vendégfogadó- és panziószolgáltatások; étterem, közösségi tér, taverna, kávéház és
catering (étkeztetési) szolgáltatások; tanácsadás, konzultánsi és információs szolgáltatások az előzőekkel
összefüggésben; bérbeadás, bérbevétel és lízing az előzőekkel összefüggésben; szállodai elhelyezés foglalása;
ideiglenes elhelyezés foglalása; éttermi foglalások; konferenciatermek biztosítása; konferencia, kiállítási és
tárgyalási létesítmények biztosítása; bútorok bérbeadása konferenciákhoz; szállodai elhelyezés értékelése.
44

Gyógyfürdő szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségápolás;

kozmetikai testkezelések; szépségszalon szolgáltatások; fodrászati- és szépségszalon szolgáltatások.
( 111 ) 219.999
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00120
( 220 ) 2016.01.15.
( 732 ) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 220.000
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 01378
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) PEDIGREE TÁPLÁLD A JÓT
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, szemek és magok; élő állatok, madarak és halak; tintahal

csont; csontok kutyáknak; ehető rágnivalók állatok részére; alom állatoknak; friss gyümölcsök és zöldségek;
táplálékok és italok házikedvencek, madarak és halak részére.
44

Kisállatok egészségügyével és táplálkozásával kapcsolatos információk szolgáltatása.

( 111 ) 220.001
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00497
( 220 ) 2016.02.17.
( 732 ) VÁV UNION Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varga Péter, Budapest
( 541 ) EK115
( 511 ) 9
12

Villamos/elektromos kapcsolók; villamos kapcsolódobozok.
Villamoskocsik, trolibuszok.

( 111 ) 220.002
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00869
( 220 ) 2016.03.11.
( 732 ) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes

programok; számítógépes szoftver programok; szoftvertermékek.
( 111 ) 220.003
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00868
( 220 ) 2016.03.11.
( 732 ) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági felszerelések, a

járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések;
biztonsági kamerák; biztonsági készülékek audio jelek feldolgozásához; biztonsági riasztó berendezések [nem
járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járművekhez]; biztonsági vezérlő berendezések; csengők [riasztó
berendezések]; elektromos biztonsági felügyelő berendezések; riasztók; számítógépes szoftveralkalmazások,
letölthető; védelmi és biztonsági berendezések.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgáltatások;
M2542

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági őrszolgálat; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások

detektív ügynökségek; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; őrző-védő szolgáltatások;
szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; tájékoztatás biztonsági őri szolgáltatásokkal kapcsolatosan;
testőrszolgálat; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások.
( 111 ) 220.004
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00874
( 220 ) 2016.03.11.
( 732 ) Gyárfás-Tóth Tamás, Siófok (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17
35

Újrafelhasznált gumiból készült ütéscsillapító gumiburkolat, kültéri, beltéri gumilap.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.005
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00617
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) Mart Építőipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.006
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00631
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Tripon László, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

előállított alkoholban tartósított gyümölcsök; zselék.
30

Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

előállított alkohollal töltött csokoládék, bonbonok; alkohol alapú édességek; csokoládépasztillák; csokoládé
pralinék formájában; csokoládé bevonatú gyümölcsök, csokoládék.
35

Édesipari termékek, csokoládék kereskedelme.

( 111 ) 220.007
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00630
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) OPTIMETRIQ Méréstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Monor (HU)
( 740 ) Csontos Tamás, Monor
( 546 )
( 511 ) 42

Műszaki kutatás.

( 111 ) 220.009
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00884
( 220 ) 2016.03.16.
( 732 ) azponthu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 220.010
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00883
( 220 ) 2016.03.13.
( 732 ) Tarczi Dániel, Ják (HU)
( 541 ) MAXI TAXI
( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés; taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; utasszállítás taxival;

taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxival történő szállítás megszervezése.
( 111 ) 220.011
( 151 ) 2016.11.25.
( 210 ) M 16 00878
( 220 ) 2016.03.11.
( 732 ) Kovács Antal Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; só; mustár; fűszerek; jég.
32

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.034
( 151 ) 2016.11.29.
( 210 ) M 16 00357
( 220 ) 2016.02.09.
( 732 ) Ongai Kulturális Egyesület, Onga (HU)
Takács László, Onga (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinkák, cseresznyepálinka.

41

Bálok, konferenciák, versenyek szervezése.

42

Szoftver.
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( 111 ) 220.049
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00858
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) Car-Cool Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Hirsch Imre Lajos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

35

Reklámozás.

41

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

( 111 ) 220.050
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00513
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) Baráth Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 111 ) 220.051
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00857
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) Car-Cool Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Hirsch Imre, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 220.052
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01246
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RIGHT HERE, RIGHT NOW
( 511 ) 34

Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák, dohányzási cikkek

( 111 ) 220.053
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00754
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Young City
( 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).
( 111 ) 220.054
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00755
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Soho Life
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 220.055
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00861
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) LIVIL MEDIA Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás

41

Szórakoztatás

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 220.056
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00518
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 111 ) 220.057
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00752
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rose Garden
( 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).
( 111 ) 220.058
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00753
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Corvin Atrium
( 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).
( 111 ) 220.059
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00650
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukor, cukorból készült tortadíszek, cukormáz süteményekhez, édesítőszerek-természetes, glükóz,

kandiscukor, malátacukor, maltóz, nádcukorszirup, pálmacukor.
( 111 ) 220.060
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00628
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) En-Co Software Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Kaszó Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szofrverek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.

( 111 ) 220.061
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00625
( 220 ) 2016.02.24.
( 732 ) UPINGTON INVESTMENTS Société á responsabilité limitée, Luxembourg (LU)
( 740 ) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KERAVILL
( 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).
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Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.062
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00626
( 220 ) 2016.02.24.
( 732 ) UPINGTON INVESTMENTS Société á responsabilité limitée, Luxembourg (LU)
( 740 ) Gyülvészi 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.063
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00517
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 111 ) 220.064
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00736
( 220 ) 2016.03.01.
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( 732 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

( 541 ) TESCO-Jó dolgok várnak
( 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).
( 111 ) 220.065
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00732
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Magyar Vízközmű Szövetség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.066
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00731
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Magyar Vízközmű Szövetség, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.067
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( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00862
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) R-Water Kft., Akaszto (HU)
( 541 ) Vitavíz
( 511 ) 32

Ásványvíz [italok]; ásványvizek; asztali vizek; forrásvíz; gleccservíz; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített

vizek; nem gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz
[szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; vizek [italok].
( 111 ) 220.068
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00859
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) SEA-SAND Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog
( 546 )
( 511 ) 35
39

Kozmetikai gépek és készülékek kölcsönzése.
Helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

utazásszervezés; információ szállítással kapcsolatban.
43

Szállásügynökségek (szállodák, panziók); szálláshely lefoglalása (időleges-).

( 111 ) 220.069
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00856
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) Sugar & Candy Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Bodó Gábor, Szeged
( 546 )

( 511 ) 30

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

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.
( 111 ) 220.071
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00860
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) LIVIL MEDIA Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás

41

Szórakoztatás

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 220.072
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( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00632
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) SOLVENT Kereskedőház Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Természetes belek hurka, kolbász, és egyéb húskészítményekhez; műbelek szalámik és egyéb

húskészítményekhez.
22

Kötöző anyagok nem fémből mezőgazdasági használatra, műanyag szálakból készült kötözőzsineg,

műanyag szálakból készült kötöző hálók, hálók, sonkahálók, húshálók.
30

Fűszerek, ízesítők, fűszerkeverékek, ételízesítők, fűszerkeverék májas hurka készítéshez, fűszerkeverék

véres hurka készítéséhez, fűszerkeverék disznósajt készítéséhez, fűszerkeverék sonka pácolásához, fűszerkeverék
parasztkolbász készítéséhez, fűszerkeverék csípős házikolbász készítéséhez, fűszerkeverék sütőkolbász
készítéséhez, só élelmiszerek tartósítására.
( 111 ) 220.073
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00734
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) Limbach Jenőné, Budapest (HU)
( 541 ) Alaska
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, csokoládé.

35

Reklámozás, hirdetés.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 111 ) 220.074
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00737
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ LOTZ TEREM
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, különösen könyv, folyóirat, elektronikus adathordozók, ruházati termékek

kereskedelme.
36

lngatlanügyletek, különösen igatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, ingatlanhasznosítás.

41

Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, akadémiák (oktatás), bálok szervezése,

divatbemutató szervezése szórakoztatás céljából, egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz
tréning), előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), nyelvi tolmács
szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai), sport edzőtábori
szolgáltatások.
43

Vendéglátás, időleges szállásadás.

( 111 ) 220.075
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00733
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)
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( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.076
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00651
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Pálinka Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Lukácsi Sándor, Békéscsaba
( 541 ) MAGNA PÁLINKA
( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

( 111 ) 220.077
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01019
( 220 ) 2016.03.24.
( 732 ) Atlasbx Co., Ltd., Daeduck-Ku, Daejon (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Akkumulátorok járművekhez.

( 111 ) 220.078
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00510
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) Share Card Kft. 100%, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A jövőd kulcsa
( 511 ) 35

Szerződések közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások
közvetítése; internetes aukciók szervezése; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; árubemutatók szervezése
kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;
marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba
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hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; piackutató szolgáltatások; piacértékelési

szolgáltatások; piacok üzleti elemzése; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; új termékek piacra dobásával
kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére; marketing tanácsadás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing szolgáltatások; reklám és
marketing; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;
kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinghez
kapcsolódó elemzés; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; direkt marketing szolgáltatások; kereskedelmi
információs ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; mások
termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; marketingstratégiák kidolgozása és
kivitelezése mások megbízásából; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; mások áruinak és
szolgáltatásainak marketingje.
38

Adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; elektronikus piactérhez
[portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása.
41

Kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatás és tanítás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];
foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
szemináriumok szervezése; képzés szervezése; nyelvoktatás szervezése; műhelyek szervezése; sportoktatás
szervezése; játékok szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; kereskedelmi képzések szervezése; oktatási
események szervezése; üzleti konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kapcsolódó
oktatási szemináriumok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; találkozók és konferenciák szervezése;
előadások szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és
tesztek szervezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások.
( 111 ) 220.079
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00507
( 220 ) 2016.02.18.
( 732 ) LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Minden könyv hozzánk tesz valamit.
( 511 ) 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).

( 111 ) 220.080
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00742
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LESILIP
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 220.082
( 151 ) 2016.11.29.
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( 210 ) M 16 01727
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) Professional Dietetics S.p.A., Milano (IT)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RADIODERM
( 511 ) 5

Hialuronsav és aminosav alapú gyógyszeripari termékek kemoterápia és sugárterápia által okozott

dermatitiszre.
( 111 ) 220.083
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00719
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Az alapos ok.
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.084
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01213
( 220 ) 2016.04.11.
( 732 ) Magister Products Kft., Besenyőszög (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosó szerek.

16

Reklámanyagok, szórólapok, prospektusok, plakátok, poszterek, képek, fényképek, papíripari cikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 220.085
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01462
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok.

( 111 ) 220.086
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( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01094
( 220 ) 2016.03.31.
( 732 ) Margarete Birner, Bécs (AT)
( 740 ) KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, 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)
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére. (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru)
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru)
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)
6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek. (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
9

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

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

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

berendezések. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi áru)

17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru)
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru)
21

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

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

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok. (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
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)
( 111 ) 220.087
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01093
( 220 ) 2016.03.31.
( 732 ) ITHub Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 220.088
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01091
( 220 ) 2016.04.01.
( 732 ) IMMO-LAND Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Raktárbérlet, raktározás, tárolás, tároló tartályok kölcsönzése, szállítási szolgáltatások, költöztetés.

( 111 ) 220.089
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 03758
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)

M2558

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 220.091
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 03760
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 220.092
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00101
( 220 ) 2016.01.14.
( 732 ) NetAmbulancia Kft., Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra.

( 111 ) 220.093
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01865
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 29

Mozzarella sajtok.

( 111 ) 220.094
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01864
( 220 ) 2016.06.01.
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( 732 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 29

Mozzarella sajtok.

( 111 ) 220.095
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01214
( 220 ) 2016.04.11.
( 732 ) Geng Jin, Budapest (HU)
Liu Zhuowen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).

( 111 ) 220.096
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01730
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) Aura Wellness Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Földvári-Oláh és Faragó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.097
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00836
( 220 ) 2016.03.10.
( 732 ) Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PINBALL FX
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Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

( 111 ) 220.098
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01343
( 220 ) 2016.04.20.
( 732 ) Györgyei Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Réka, Budapest
( 541 ) Perfect Nails the Purple Brand
( 511 ) 3

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

14

Ékszerek, drágakövek.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 220.099
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01095
( 220 ) 2016.03.31.
( 732 ) Sági-Béres Katalin Mária, Gyömrő (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; bőrápoló készítmények;
hajápoló készítmények; natúrkozmetikai készítmények; testápoló készítmények; fürdőgolyók (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.100
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01590
( 220 ) 2016.05.10.
( 732 ) Stoff Csaba, Kaposvár (HU)
Horváth Gábor, Kaposvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Vicolo
( 511 ) 43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 220.101
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01215
( 220 ) 2016.04.11.
( 732 ) OPUS Mobile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Fenyő Gábor, Budapest
M2561

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.102
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01470
( 220 ) 2016.05.02.
( 732 ) Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat, Törökszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.103
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 02619
( 220 ) 2015.09.25.
( 732 ) NanoworX Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kustos Petra 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.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes programozás;
információ-technológiai szaktanácsadás; egyéb információ-technológiai szolgáltatás; egyéb szoftverkiadás;
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mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 220.104
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01464
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) TOLNAVET Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők
emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).
10

Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 220.105
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 02643
( 220 ) 2015.09.30.
( 732 ) Hotelinfo Kft., Budapest (HU)
( 541 ) rekordok.hu-a Magyarországi Rekordok Adatbázisa (MARA)
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)marketing és PR szolgáltatások.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) rendezvényszervezés; rekord regisztráció.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.106
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 01777
( 220 ) 2015.07.02.
( 732 ) Rozsos Tibor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) BOTSÚLY TRÉNING
( 511 ) 28
41

Eszközök testgyakorláshoz; súlyzók.
Testnevelés.

( 111 ) 220.107
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 15 02428
( 220 ) 2015.09.07.
( 732 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rosé Kettesben
M2563
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Rosé borok, rosé pezsgők.

( 111 ) 220.108
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 14 00346
( 220 ) 2014.02.05.
( 732 ) Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Norbert, Budapest
( 541 ) MMA (Mixed Martial Arts) LIGA
( 511 ) 28

Eszközök testgyakorláshoz; homokzsákok; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; sípcsontvédők (sportcikkek);

térdvédők (sportcikkek); testépítő felszerelések; védőnadrágok férfi sportolóknak (sportcikkek); védőtömések
(sportruházathoz).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.109
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00142
( 220 ) 2016.01.19.
( 732 ) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Napszemüvegek, szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; elektronikus reklámok, elektronikus világító reklámfeliratok, elektronikus reklámtáblák,
elektronikus reklámkijelző készülékek, elektronikus reklám monitorok; elektronikus háttér világosításos
reklámhordozók.
35

Napszemüvegekkel, szemüvegkeretekkel, szemüveglencsékkel, szemüvegtokokkal, szemüvegzsinórokkal

kapcsolatos reklám és kereskedelmi szolgáltatások; reklámanyagok készítése, terjesztése.
( 111 ) 220.110
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00891
( 220 ) 2016.03.16.
( 732 ) UNIFILTER SZŰRÉSTECHNIKA Kft., Eger (HU)
( 740 ) Strider Mihály, Eger
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek, szerszámgépek, illetve alkatrészeik, szűréstechnikai áruk gépekhez, motorokhoz, levegőszűrők,

motorolaj-szűrők, üzemanyag szűrők, hidraulika szűrők, hűtőfolyadék szűrők, szűrők hűtőlevegő tisztítására.
11

Szellőztető-, vízszolgáltató berendezések, szűrők háztartási vagy ipari berendezésekhez, szűrők ivóvízhez.

( 111 ) 220.111
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01941
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( 220 ) 2016.06.08.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerészeti

összetételek; gyógyszerészeti krémek; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; tapaszok, kötszer anyagok; vitaminkészítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely); kenőcsök
gyógyszerészeti használatra; vakcinák [oltóanyagok]; fertőtlenítőszerek (gyógyászati használatra).
( 111 ) 220.112
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01648
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) Baselean Kft., Nyúl (HU)
( 541 ) lakásterápia
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 111 ) 220.114
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01513
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MADONELLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 220.115
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01514
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Invite
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok
(cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák (cukorkák); kekszek; palacsinták; piskóták; rágógumi;
töltött cukorkák, fondan; töltött ostya (nápolyi).
( 111 ) 220.116
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01515
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Double Up
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok
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(cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák (cukorkák); kekszek; palacsinták; piskóták; rágógumi;

töltött cukorkák, fondan; töltött ostya (nápolyi).
( 111 ) 220.117
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01522
( 220 ) 2016.05.03.
( 732 ) Sonarmed Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Fetal Medicine Akadémia
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 220.118
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01525
( 220 ) 2016.05.03.
( 732 ) Duna Autó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 220.121
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01261
( 220 ) 2016.04.14.
( 732 ) SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készitmények; egészségügyi készitmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.122
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 00152
( 220 ) 2016.01.19.
( 732 ) Királymajor Patika Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Balázs Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.124
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01646
( 220 ) 2016.05.11.
( 732 ) Jaz Hotel GmbH, Frankfurt/Main (DE)
( 300 ) 3020150596566 2015.11.13. DE
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; jég.
Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendégek ellátása és ideiglenes szállásszolgáltatás, szállodai szolgáltatások, beleértve helyiség bérbeadását

rendezvények és konferenciák céljából, tálalásra előkészített ételek és italok szállítása (Catering); szobafoglalási
szolgáltatások szállodák és egyéb szálláshelyek tekintetében; bár működtetése; szolgáltatások ételek
biztosításához, vendéglátás éttermekben, kávézókban és étkezdékben.
( 111 ) 220.126
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01511
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RIDONELLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 220.127
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01401
( 220 ) 2016.04.26.
( 732 ) Dr. Major László, Székesfehérvár (HU)
Dr. Major Lászlóné, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható

gyógyélelmiszerek; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők.
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Kereskedelmi ügyletek; online és offline áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások

étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban.
( 111 ) 220.128
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01396
( 220 ) 2016.04.26.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek; csokoládék; cukrászsütemények; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; sütemények;

lepények; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.
( 111 ) 220.129
( 151 ) 2016.11.30.
( 210 ) M 16 01398
( 220 ) 2016.04.26.
( 732 ) Ördögkatlan Fesztivál Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Farkas Zoltán Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ördögkatlan Fesztivál
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.145
( 151 ) 2016.12.02.
( 210 ) M 15 03746
( 220 ) 2015.12.14.
( 732 ) Naturelle Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

( 111 ) 220.149
( 151 ) 2016.12.05.
( 210 ) M 16 00763
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Drenco Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Futballcipők, fürdősapkák, lábszárvédők, melegítők, szvetterek, pólók, tornaruházat, sportcipők, bokavédők,

kesztyűk, sporttrikók, nadrágok.
28

Asztalok asztalifocihoz, eszközök testgyakorláshoz, gördeszka, görkorcsolyák, görkorcsolyák sorban

elhelyezett görgőkkel, kesztyűk, korcsolyacipők (korcsolyával), korcsolyák, könyökvédők (sportcikkek), labdák
labdajátékokhoz, sípcsontvédők, súlyzók, teniszhálók, teniszütők, testépítő-felszerelések, térdvédők
(sportcikkek), tollaslabda, tornafelszerelések, ugródeszkák.
( 111 ) 220.150
( 151 ) 2016.12.05.
( 210 ) M 16 01014
( 220 ) 2016.03.24.
( 732 ) T-CELL Plasztik Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
17

Ipari rendeltetésű rasztóanyagok, ragasztó anyag polisztirol részére.
Hő és hangszigetelő anyagok, lemezek és egyéb alakos hő és hangszigetelő elemek, tömítőanyagok,

tömítések, expandált polisztirol hőszigetelő termékek, polisztirol hőszigetelőlemez.
35

Hő és hangszigetelő anyagok és ezek tartozékainak kereskedelme.

( 111 ) 220.151
( 151 ) 2016.12.05.
( 210 ) M 16 01015
( 220 ) 2016.03.24.
( 732 ) Lukács Katalin Ágnes, Budapest (HU)
( 541 ) BALBOA
( 511 ) 16

Könyvek, folyóiratok, plakátok, üdvözlőlapok, kártyák, transzparens, brosúrák, fényképek ,hírlevelek,

jegyek, naptárak, noteszok, poszterek, zászlók papírból.
25

Ruházati termék, pólók, sapkák.

41

Sportrendezvények, futóversenyek, sportversenyek rendezése, testnevelés, online, nem letölthető videók

biztosítása, időmérés sporteseményeken, szórakoztatás, sorsjátékok lebonyolítása.
( 111 ) 220.152
( 151 ) 2016.12.05.
( 210 ) M 16 01030
( 220 ) 2016.03.24.
( 732 ) Ombodi Gergő 1/4, Nagykanizsa (HU)
Szoliva Zsolt 1/4, Nagykanizsa (HU)
Csepregi Tamás 1/4, Zalakaros (HU)
Simon Tamás 1/4, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Varga Balázs, Budapest
( 541 ) 4TRAINERZ
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.154
( 151 ) 2016.12.07.
( 210 ) M 16 00143
( 220 ) 2016.01.19.
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( 732 ) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) INDIE EYELAND
( 511 ) 9

Napszemüvegek, szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; elektronikus reklámok, elektronikus világító reklámfeliratok, elektronikus reklámtáblák,
elektronikus reklámkijelző készülékek, elektronikus reklám monitorok; elektronikus háttér világosításos
reklámhordozók.
35

Napszemüvegekkel, szemüvegkeretekkel, szemüveglencsékkel, szemüvegtokokkal, szemüvegzsinórokkal

kapcsolatos reklám és kereskedelmi szolgáltatások; reklámanyagok készítése, terjesztése.
( 111 ) 220.157
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 02186
( 220 ) 2016.06.28.
( 732 ) Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.158
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01232
( 220 ) 2016.04.12.
( 732 ) SPEEDWORLD Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37
41

Tanpályák építése; közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központok építése.
Autós és kamionos rendezvények szervezése; autós és kamionos versenyek szervezése; konferenciák

szervezése, lebonyolítása; oktatás; autóvezetés és kamionvezetés oktatása;autóvezetés és kamionvezetés
továbbképzések; vezetéstechnikai képzések; üzemanyag kontroll vezetéstechnikai képzések; autóvezetési
technika oktatása; defenzív közúti képzés; autóbuszvezető továbbképzés; autóvezetők és kamionvezetők
vizsgáztatása; tanpályák üzemeltetése; tanpályák bérbeadása.
42

Műszaki kutatás, fejlesztés; közlekedésbiztonsági eszközök kutatása, fejlesztése; nehézgépjármű vezetők, és

hivatásos gépjárművezetők részére készült eszközök fejlesztése.
( 111 ) 220.159
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( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 02050
( 220 ) 2016.06.14.
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

( 111 ) 220.160
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 02043
( 220 ) 2016.06.13.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 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.
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
17

Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó
feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,
szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon
gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához
használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,
öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)
termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;
félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó
anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló
anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész
termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és
félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és
fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;
fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;
gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a
fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.
20

Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és
korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,
dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,
távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,
tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó
szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek
állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,
nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és
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mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a

fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.
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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 220.161
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01363
( 220 ) 2016.04.22.
( 732 ) Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; csúszdák.
35

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; játékkölcsönzés; vidámparkok.
( 111 ) 220.162
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01361
( 220 ) 2016.04.22.
( 732 ) Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 541 ) Ládavasút
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; csúszdák.
35

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; játékkölcsönzés; vidámparkok.
( 111 ) 220.163
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 02041
( 220 ) 2016.06.13.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 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.
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve
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a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

17

Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó
feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,
szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon
gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához
használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,
öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)
termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;
félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó
anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló
anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész
termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és
félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és
fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;
fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;
gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a
fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.
20

Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és
korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,
dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,
távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,
tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó
szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek
állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,
nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és
mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a
fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.
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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 220.164
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01240
( 220 ) 2016.04.12.
( 732 ) Ibrahim Hani Naiem Kamel, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bokor Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógycipők, ortopéd segédeszközök.

25

Cipők, lábbelik.

35

Gyógyászati segédeszközök forgalmazása.
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( 111 ) 220.165
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01236
( 220 ) 2016.04.12.
( 732 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.166
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01234
( 220 ) 2016.04.12.
( 732 ) JETSUN Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Időleges szállásadás; szállás biztosítása szállodákban; szállásfoglalás szállodákba; szállodák; szállodai

szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások.
( 111 ) 220.167
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 00003
( 220 ) 2016.01.04.
( 732 ) Besnyői Rita, Budapest (HU)
Dés-Kertész Dóra, Budapest (HU)
Huber Kinga, Budapest (HU)
Stomfai Krisztina, Budapest (HU)
Kecskés Orsolya, Budapest (HU)
Kerékgyártó Szilvia, Budapest (HU)
Vékony Fanni, Budapest (HU)
( 740 ) Kerékgyártó Szilvia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
41

Műalkotások forgalmazása galériákban és galériák reklámozása.
Kulturális tevékenységek; rendezvények szervezése; művészeti rendezvények és fesztiválok; művészeti

galériák szolgáltatásai.
( 111 ) 220.168
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01676
( 220 ) 2016.05.17.
( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PALMOLIVE PURE ARCTIC
( 511 ) 3

Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk
személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.
( 111 ) 220.169
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01421
( 220 ) 2016.04.27.
( 732 ) Csabai Rendezvényszervező Kulturális Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 220.170
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01418
( 220 ) 2016.04.27.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 220.173
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01172
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Egy Csepp Figyelem Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyarország Cukormentes Tortája verseny
( 511 ) 30
43

Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 220.174
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01049
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) Anna Grand Hotel Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Lengyel Ernő, Balatonfüred
( 541 ) Anna Grand Hotel
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.175
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01045
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) SZEVAFÉMPLUS Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Adamik Péter Pál, Szeged
( 541 ) SZEVAFÉM
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.176
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 01041
( 220 ) 2016.03.25.
( 732 ) Kovács Tamás, Márkó (HU)
( 740 ) Dr. Gyürky Éva Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 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
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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; biztonságtechnikai,

mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások.
( 111 ) 220.177
( 151 ) 2016.12.12.
( 210 ) M 16 00170
( 220 ) 2016.01.21.
( 732 ) Bozsik Szilvia, Budapest (HU)
( 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
lószerzsámok(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

A rovat 175 darab közlést tartalmaz.
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