SZABADALMI KÖZLÖNY
ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK
HIVATALOS LAPJA
122. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2017. MÁRCIUS 14.

TARTALOM

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek .................................................20
Nemzeti védjegyközlemények.....................................................................................................M456–M605
Nemzetközi védjegyközlemények .................................................................................................. W56–W66

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek

A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám
(70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta
fajneve, latin neve, a használati minta címe, a formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)

(94)
(95)

(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3

T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

T5

Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(555)hologrammegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(556)hangmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
európai szabadalmak szövege forlapjában történő közzététel
dításának benyújtásáról
napja
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(591)szín- vagy színes megjelölés
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700)A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200)Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300)Uniós elsőbbség adatai
(400)A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500)Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511)az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540)a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541)a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546)a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551)együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554)térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 15 01758
( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) KOVALD Kft., Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
3

Magyarországon előállított ipari eljárásoknál alkalmazott zsírtalanító készítmények, ipari vegyi termékek.
Magyarországon előállított fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
21

Magyarországon előállított eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok;

kefék (az ecsetek kivételével); takarító eszközök.
( 210 ) M 15 02683
( 220 ) 2015.10.05.
( 731 ) Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)
( 740 ) dr. Molnár-Bíró György, Budapest
( 541 ) Nemzeti Regatta
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02788
( 220 ) 2015.10.14.
( 731 ) Kiss Balázs Tibor, Budapest (HU)
Stokker Tamás István, Érd (HU)
( 740 ) dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámfilmek készítése.
Fényképészet; fotoriportok készítése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmgyártás; oktatási célú

filmbemutatók.
42

Geológiai felderítés; térképészet; tudományos kutatás.

( 210 ) M 15 03127
( 220 ) 2015.11.17.
( 731 ) Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tolcsva (HU)
M456
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( 740 ) Dr. Illés Géza Márton,Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Grand Tokaj
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 16 00872
( 220 ) 2016.03.11.
( 731 ) Lovász Sándor, Gyula (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Tartósított, szárított- és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások
eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri
hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
41

Coaching [tréning]; akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése

és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;
sorsjátékok lebonyolítása; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk.
( 210 ) M 16 01008
( 220 ) 2016.03.24.
( 731 ) Gaál Attila, Paks (HU)
Mezei György Iván, Budapest (HU)
( 740 ) Moldován és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STABILITY WORKOUT
( 511 ) 25

Atlétatrikók; felsőruházat; pólók; sapkák; tornaruházat.

28

Eszközök testgyakorláshoz; snowboardok [hódeszkák]; szörfdeszkák; testépítő felszerelések.

41

Coaching [tréning]; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes
edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése.
( 210 ) M 16 01782
( 220 ) 2016.05.25.
( 731 ) Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Monor
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( 546 )

( 511 ) 35

Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; könyvelés.

( 210 ) M 16 01786
( 220 ) 2016.05.25.
( 731 ) Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Monor
( 546 )

( 511 ) 35

Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; könyvelés.

( 210 ) M 16 02054
( 220 ) 2016.06.14.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02070
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) Benkovics Péter 100%, Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati alkalmazásra; alginát étrend-kiegészítők; áloé vera készítmények gyógyszerészeti
célokra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;
ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok
gyógyászati használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra;
cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; citromfütea gyógyszerészeti használatra; csukamájolaj; diabetikus
kenyér gyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás
élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti
használatra; édeskömény gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek
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[gyógyszerészeti készítmények]; élesztő gyógyszerészeti használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek
[gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati
használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fogyasztó pirulák; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukorkák; gyógycukor; gyógyhatású
adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; hajtószerek; herbateák gyógyászati használatra;
káliumsók gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti
használatra; készítmények gyógyfürdő terápiához; lecitin étrend-kiegészítők; iecitin gyógyászati használatra;
lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmagliszt
gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti
használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati
használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek
gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pepszinek gyógyszerészeti
használatra; pollen étrend-kiegészítők; tinktúrák gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra;
szőlőcukor gyógyászati használatra; propolisz étrend-kiegészítők; szarszaparilla gyógyászati használatra; sók
gyógyászati használatra; protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati használatra.
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 02080
( 220 ) 2016.06.16.
( 731 ) Mladoniczky Tibor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
20

Dobozok fémből, fémből készült tároló egységek és dobozok apró tárgyak elhelyezésére.
Dobozok és tároló egységek fából és műanyagból, tároló egységek és dobozok apró tárgyak elhelyezésére,

tartó egységek és dobozok, fa borítású tároló egységek és dobozok, virágtartók, fotelek.
21

Asztaldíszek, virágládák.

( 210 ) M 16 02427
( 220 ) 2016.07.25.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

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

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02470
( 220 ) 2016.07.28.
( 731 ) KRISTINUS BORBIRTOK Kft., Kéthely (HU)
( 740 ) Dr. Aniot Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02506
( 220 ) 2016.07.29.
( 731 ) PEAKSTON Kereskedelmi Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) SILVER COAT
( 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
M460

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
( 210 ) M 16 02527
( 220 ) 2016.08.02.
( 731 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Dunaújvárosi Hírlap
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 16 02634
( 220 ) 2016.08.15.
( 731 ) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
35

Plüss játékszerek; ezen belül plüss oroszlán; Erzsébetváros kabalaállata, címerállata.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 16 02635
( 220 ) 2016.08.15.
( 731 ) Kondor János, Debrecen (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Baby Center
( 511 ) 35

Babaruházat, babakocsik, baba bútorok, babakozmetikumok, biztonsági babaeszközök, etetési eszközök, és

egyéb babafelszerelések, továbbá kismamaruházat és kismama ápolási termékek, kis- és nagykereskedelme,
valamint webáruházban történő értékesítése.
( 210 ) M 16 02645
( 220 ) 2016.08.15.
( 731 ) COPYGURU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holló Ákos, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Másológépek; nyomtatók; printerek; printerek/nyomtatók; reprografikus eszközök; szkennerek; xerografikus

berendezések és eszközök; lézeres szárazlevilágító berendezések; képszkennerek; képreprodukáló készülékek;
kép szkennerek; háromdimenziós szkennerek; fénymásolók; fotomultiplikátorok; fénymásoló berendezések;
fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti nyomtató berendezések; digitális színes fénymásolók;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és
egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
16

Borítékok; dossziék; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók; fényképek; füzetek; grafikai nyomatok;

hajtogatókartonok [irodai cikkek]; ívek [papíráruk]; kartoncsövek, papírlemez csövek; képek; kézikönyvek;
könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvkötések; naptárak; másolópapír; papíráruk; poszterek; plakátok,
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falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; sokszorosító papírok; szórólapok; tervrajzok; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 16 02648
( 220 ) 2016.08.16.
( 731 ) Smart Colors Kft., Budapest (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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02728
( 220 ) 2016.08.25.
( 731 ) Szentes Csaba, Bonyhád (HU)
( 541 ) XÁNTUS
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény főzetek, gyógynövény kivonatok;

táplálékkiegészítők sportolók részére, energianövelő szeletek, aminosavat tartalmazó, antioxidáns, ásványi
táplálékkiegészítők.
30

Méz, mézek, gyógyfüves méz, mézet tartalmazó gabonapelyhek, mézes cukorkák, méz alapú édességek,

méhpempő, virágpor.
32

Ásványvíz, fehérje tartalmú italok.

( 210 ) M 16 02732
( 220 ) 2016.08.25.
( 731 ) APIKEL Méhészeti Takarmányforgalmazó Kft., Ráckeve (HU)
( 740 ) Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APIKEL
( 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);
továbbá vitamint tartalmazó méhtakarmányok, méhtáplálék.
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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); továbbá

cukor szirup.
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); továbbá méhtakarmány,
méhtáplálék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02733
( 220 ) 2016.08.25.
( 731 ) APIKEL Méhészeti Takarmányforgalmazó Kft., Ráckeve (HU)
( 740 ) Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APIKEL PLUS
( 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);
továbbá vitamint tartalmazó méhtakarmányok, méhtáplálék.
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); továbbá
cukor szirup.
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); továbbá méhtakarmány,
méhtáplálék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02780
( 220 ) 2016.08.31.
( 731 ) Horváth Beáta, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai 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.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
14

Ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

( 210 ) M 16 02795
( 220 ) 2016.09.01.
( 731 ) Bartolovics Ildikó, Vác (HU)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) LITTLE MISS HUNGARY
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati termékek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02804
( 220 ) 2016.09.02.
( 731 ) Hideget-meleget Kft., Hatvan (HU)
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (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).
( 210 ) M 16 02840
( 220 ) 2016.09.06.
( 731 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
( 300 ) M1722596 2016.03.07. MX
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) STAY STRONG
( 511 ) 29

Tejtermékek; élőflórás tejtermékek, savanyított tejtermékek, joghurtok és fehér lágy sajtok.

( 210 ) M 16 02842
( 220 ) 2016.09.05.
( 731 ) Chili és Vanília Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cseh Gabriella, Budapest
( 541 ) Chili & Vanília
( 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) internetes reklám és élelmiszer kereskedelmi tevékenység.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); internetes felületen is.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 02861
( 220 ) 2016.09.07.
( 731 ) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfihús-, húskivonatok; tojások.

( 210 ) M 16 02916
( 220 ) 2016.09.14.
( 731 ) Papp Szilvia, Budapest (HU)
( 541 ) Magic Motel
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; galambok elengedése különleges alkalmakkor; közvetítés

(személyek közötti vitákban).
( 210 ) M 16 02926
( 220 ) 2016.09.15.
( 731 ) K-Mon Bt., Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
26

Kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Csokrok hajra, hajcsatok, hajcsavaró papírok, hajcsavartűk, hajdíszek, hajfonatok, hajhálók, hajkiegészítők,

hajszalagok, hajszínező sapkák, hajtűk, hullámcsatok, parókák, parókák fejtetőre.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrásszalonok, szépségszalonok.

( 210 ) M 16 02977
( 220 ) 2015.12.22.
( 731 ) IN Ingredients, INC, Tennessee Tennessee (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CINNULIN PF
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; fogyáshoz és izomnöveléshez való táplálkozási kiegészítők; diétás

gyógynövényi kiegészítők; "reform" élelmiszerek kiegészítői; diétás és étrend-kiegészítők a gyógynövényekkel
való gyógyításban történő használatra; antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítők; élelmiszer
kiegészítők nem gyógyászati célra; orvosi célú élelmiszer kiegészítők; homeopátiás diétás készitmények és
táplálékkiegészítők; protein alapú fehérjetartalmú készítmények és sűrítmények diétás vagy étrend-kiegészítők
formájában; por formájú italkeverékek izomépítéshez; az összes fentnevezett termék, a fahéjat tartalmazók,
vízben oldható sűrítmények vagy kivonatok formájában is.
30

Fűszerek és fűszerkivonatok, fahéj, vízben oldható sűrítmények formájában is.
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( 210 ) M 16 02984
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Oroszországból származó vodka.

( 210 ) M 16 03003
( 220 ) 2016.09.20.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) DOLOWILL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 16 03005
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) Tóth Balázs Tamás, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Hegyvári Sándor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03006
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) TÜZÉPKER Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. d'Elhougne Győző, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; sajtolt

műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
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).
37

Építkezés.

39

Szállítás.

( 210 ) M 16 03009
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) Gergely Gábor, Makó (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László, Hódmezővásárhely
( 541 ) MAKAI
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

áru).
( 210 ) M 16 03011
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) Agratravel Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOODWAYS
( 511 ) 39
41

Utazásszervezés.
Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 03012
( 220 ) 2016.09.22.
( 731 ) Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Tele vagyunk energiával!
( 511 ) 4
35

Éghető gáz.
Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 16 03013
( 220 ) 2016.09.22.
( 731 ) Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Új névvel, megújult lendülettel!
( 511 ) 4
35

Éghető gáz.
Kereskedelmi ügyletek.
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( 210 ) M 16 03027
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) R & B Medilek s.r.o., Zacler (CZ)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Cumisüveg szelepek; cumisüvegek csecsemőknek; cumisüvegek; higiéniai mosdók, mosdókagylók.

20

Nem fém kupakok üvegekhez és tartályokhoz; palackkupakok, nem fémből; üvegdugók nem fémből.

21

Konyhai eszközök, kis méretű; kulacsok, üresen árusítva; műanyag palackok; műanyag vizespalackok

[üresen]; palackok; vizespalackok.
( 210 ) M 16 03028
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) Mcs Vágóhíd Zrt., Mohács (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

( 210 ) M 16 03029
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) Tóth Endre, Göd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukor [Stevia kivonatból]; cukorpótlók, édesítőszerek [Stevia kivonatból]; csokoládé [Stevia kivonatból];

filteres teák [Stevia levél felhasználásával]; természetes édesítőszerek.
32

Üdítőitalok [Stevia kivonatból].

( 210 ) M 16 03030
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) Huang, Chin-Yung, New Taipei City (TW)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai

célokra; barnító készítmények; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; eau de toilette; habkő, horzsakő;
kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények
fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; körömápoló készítmények;
körömdíszítő matricák; körömlakkok; mandulatej kozmetikai használatra; műkörmök; műszempillák; napszűrő
készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai
célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; parfümök; petróleumzselé kozmetikai célokra;
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ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rúzstokok; smink; smink készítmények;

smink púder; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan; szemöldökceruzák; szempillaspirál;
színeltávolító készítmények; színezékek pipere használatra; testápolási cikkek; tisztító tejek kozmetikai
használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.
( 210 ) M 16 03031
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) BIO-HERB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FITT ANGEL
( 511 ) 18

Táskák; bőröndök; kézitáskák; erszények; pénztárcák; hátizsákok; sporttáskák; útitáskák; táskák

sportruházathoz.
25

Ruházati cikkek; topok; vízhatlan ruházati cikkek; felsőruházat; sportruházat; pólók; kötött pólók; rövid

vagy hosszú ujjú pólók; cipők; papucsok; sapkák.
( 210 ) M 16 03032
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) BIO-HERB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FITT DEVIL
( 511 ) 18

Táskák; bőröndök; kézitáskák; erszények; pénztárcák; hátizsákok; sporttáskák; útitáskák; táskák

sportruházathoz.
25

Ruházati cikkek; topok; vízhatlan ruházati cikkek; felsőruházat; sportruházat; pólók; kötött pólók; rövid

vagy hosszú ujjú pólók; cipők; papucsok; sapkák.
( 210 ) M 16 03043
( 220 ) 2016.09.27.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombás Izabella, Budapest
( 541 ) HELLO! Az igazi sztárok magazinja!
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03044
( 220 ) 2016.09.27.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombás Izabella, Budapest
( 541 ) HELLO! magazin
( 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);
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nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03081
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 300 ) 302016019370 2016.07.02. DE
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIGANTOLVIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és gyógyhatású készítmények; gyógyászati felhasználásra alkalmazott diétás

élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők felnőttek és csecsemők részére; tapaszok és gyógyszeres tapaszok;
vitaminok és vitamin készítmények; gyógyászati célú ásványi étrend-kiegészítők; probiotikus
baktérium-készítmények gyógyászati célokra.
( 210 ) M 16 03082
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) Prezenszki Alex, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03083
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Matild Café
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03092
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) Qiao Wen, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatás, nyelvoktatás.

( 210 ) M 16 03097
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (a French "Société Anonyme"), Paris (FR)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; bankautomaták [ATM] és érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;

pénztárgépek; számológépek; mágneses bank-, hitel-, betéti-, fizető,- érintő és privát kártyák; chipkártyák.
35

Reklámozás; üzleti management; üzleti adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok terjesztése

(szórólapok, nyomtatványok, minták); újság előfizetési szolgáltatások harmadik fél részére; vállalatvezetési és
szervezési tanácsadás; könyvelés; iratmásolás; munkaközvetítő irodák; számítógépes fájlkezelés; kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklám célokra; promóciós és reklám tevékenység pénzügyi előnyökkel járó ügyfél
hűségprogramok fejlesztésére; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; on-line reklámozás
számítógépes hálózaton; reklámidő bérbeadása mindenfajta kommunikációs eszközön; reklámszövegek
publikálása; hirdetési felület bérbeadása; reklámanyagok terjesztése; public relations (PR) tevékenység;
üzletvezetési támogatás, üzleti információ, reklámügynökségek, üzletvezetési tanácsadás, professzionális üzleti
tanácsadás, áruminták terjesztése, reklámanyag frissítése, üzleti értékelések, piaci tanulmányok, üzleti
szakemberek biztosítása, adatok összegyűjtése master fájlban, üzleti információ, reklámanyagok kölcsönzése,
gazdasági előrejelzések, reklámküldemények, reklámozás postai úton, rádió reklám, TV reklám, számlakivonatok
készítése.
36

Pénzügyi szolgáltatások, hitel szolgáltatások, személyre szabott hitel és kölcsön szolgáltatások,

hitelműveletek; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyek; banki szolgáltatások; ingatlanügyletek; fizetési
szolgáltatások; portfolió menedzsment és befektetés minden megtakarítási termékhez; információ pénzügyi és
banki ügyletekkel, valamint olyan ingatlan és hitel szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket online, vagy
adatfeldolgozó rendszerekből, számítógépes adatbázisokból és számítógépes vagy telematikus hálózatokból,
beleértve a világhálót, működtetnek; takarékpénztárak; utazási csekkek és hitellevelek kibocsátása; ingatlan
értékbecslés; ingatlankezelés, banki szolgáltatások, pénzügyek, hitelirodák, biztosítási tanácsadás, biztosítási
tájékoztatás, lízing, értékpapír kereskedelem, befektetési alapok, tőkebefektetés, garancia szolgáltatások, deviza
ügyletek, csekk ellenőrzés, széfszolgáltatások, klíringház szolgáltatásai (pénz átváltási szolgáltatások), pénzügyi
tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, ingatlanügynöki tevékenység, követelésbehajtási ügynökségek,
hitelkártyák kibocsátása, megtakarítások, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, banki ügyletek, ingatlan),
adóbecslések, ingatlan értékbecslések, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi információ, tőkebefektetések,
elektronikus átutalási szolgáltatások, pénzügyi menedzsment, zálogház szolgáltatások, vállalat felszámolás
(pénzügyek), pénzügyi tranzakciók, monetáris tranzakciók, részletfizetési hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás,
hitelnyújtás (pénzügyi szolgáltatások).
( 210 ) M 16 03103
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03109
( 220 ) 2016.10.04.
( 731 ) Shi Yanwei, Budapest (HU)
( 740 ) Judákné Dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03126
( 220 ) 2016.10.04.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) innolact
( 511 ) 5

Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;
antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;
ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és
állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek
állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;
gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati
célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai
készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok
[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra
étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér
gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi
rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti
célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati
célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol
gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és
fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek
orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő
szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék
[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek
és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti
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készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;
herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód
gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,
gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák
gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal
átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök
gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg
orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati
használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;
komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító
készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;
mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor
gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi
gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;
gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák
gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz
étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;
sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők
[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;
gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,
szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek
gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;
vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;
fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor
készítmények.
( 210 ) M 16 03127
( 220 ) 2016.10.04.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;
antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;
ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és
állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek
állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;
gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati
célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai
készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok
[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra
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étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi
rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti
célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati
célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol
gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és
fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek
orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő
szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék
[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek
és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti
készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények
adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;
herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód
gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,
gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák
gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal
átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök
gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg
orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati
használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;
komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító
készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;
mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor
gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi
gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;
gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák
gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz
étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;
sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők
[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;
gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,
szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek
gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;
vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;
fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor
készítmények.
( 210 ) M 16 03128
( 220 ) 2016.10.05.
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( 731 ) Hubai Imre Csaba, Karcag (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátóipar.

44

Állattenyésztés; gyepgondozás; gyomirtás; kertészet.

( 210 ) M 16 03129
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Hubai Imre Csaba 100%, Karcag (HU)
( 541 ) GAZDACENTRUM
( 511 ) 41

Gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátóipar.

44

Állattenyésztés; gyepgondozás; gyomirtás; kertészet.

( 210 ) M 16 03133
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03134
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03135
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03136
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03137
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03138
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03139
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03140
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 03141
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03142
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03143
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03144
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03145
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03146
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 03147
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03148
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03149
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03150
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03151
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03152
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03153
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( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03154
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03155
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03156
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03157
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03158
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03159
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03160
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03174
( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár
( 541 ) Ízekkel és felelősséggel egy új generációért.
( 511 ) 29

Húsok, húskészítmények, húskivonatok, étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 16 03175
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( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár
( 541 ) Őszintén, felelősséggel.
( 511 ) 29

Húsok, húskészítmények, húskivonatok, étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 16 03179
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék (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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03182
( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03186
( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) Pálinkás - Kutasi Kelli, Fót (HU)
( 740 ) Dr. Pécsváradi János, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

41

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03188
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) Süge Attila, Bátmonostor (HU)
( 541 ) ÉDENITA
( 511 ) 38
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03190
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zorkóczy Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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); ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a
járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; ácsmunkák nem fémből; agyag; agyag téglákhoz;
ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből;
aknafedlapok, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek; alabástrom;
alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzatok, nem fémből; árbócok, nem fémből; armatúrák, nem fémből,
építési célra; aszfalt; aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; belső borítólemezek, nem fémből,
építési célokra; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok
tetőfedéshez; bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok
építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból; cement; cementlapok;
cementoszlopok; csapóajtók, nem fémből; csövek homokkőből; deszkák fából, építéshez; díszlécek
párkányokhoz, nem fémből, építési célokra dongafák; dúcok, támfák, nem fémből elágazócsövek, ágcsövek, nem
fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott házak [összeszerelhetők], nem fémből;
előre gyártott rámpák, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra; emlékművek, nem fémből;
emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési [hőszigetelő] üveg; építőanyagok,
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nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában építőkövek; épületek, nem

fémből; épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;
ezüsthomok; faanyag építéshez; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; fából készült padlók; faburkolatok; fa
burkolatokhoz; faforgácslemezek építéshez; falborítások, nem fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra;
falicsempék, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; fazekasagyag; felvonulási épületek,
barakkok; fényvisszaverő útburkolatok; forgóajtók, nem fémből; forgó kéménytoldatok, nem fémből;
födémgerendák, nem fémből; furnér, lemezelt fatábla; fürdőkabinok nem fémből; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt
fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési
célokra; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei homok kivételével; hónaljfák, keskeny pallók;
hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók, nem fémből; járólapok, nem fémből (1); járólapok, nem fémből
(2); jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kabinok festékszóró pisztollyal való festéshez,
nem fémből; kakasülők, ülőfák [kalitkában]; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémből; karton építkezési célokra;
kátrány; kátrányozott szalagok [építőipar]; kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kemények, nem
fémből; kéményoszlopok, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerámiák alapanyagai; kerékpárállványok
parkoláshoz, nem fémből; kerítések, nem fémből; keszonok víz alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem
fémből; kilúgozott cukornád, bagassz [építőanyag]; klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsó- vagy sírfedelek,
nem fémből; korcsolyapályák [építmények], nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok
téglagyártáshoz; kötőanyagok utak karbantartásához; kripták, nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból; küszöbök, nem fémből; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); lécek, nem fémből;
lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok
[építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]
magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; melegházak keretei, nem fémből; mellszobrok kőből,
betonból vagy márványból; mellvédbábok, balluszterek; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből
[építés]; merevítések, nem fémből, építési célra; mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem fémből; mobil
melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak
kőből, betonból vagy márványból; nád, építési célra; nem világító, nem mechanikus jelek, nem fémből; nem
világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; nyomócsövek,
nem fémből; olivin építési célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlók, nem fémből; palák, palás
kőzetek; pala, palakő; palapor; palisszádok, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből; párkányokhoz díszlécek,
nem fémből; párkányok, nem fémből; parkettafák; parketták; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák]; préselt
parafa; profillécek fából falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok, rácsművek, nem fémből; rakétakilövő állványok,
nem fémből; redőnyök, nem fémből; rovarernyők, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló
anyag]; sarokcsatornák, nem fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; sírboltok, nem fémből;
síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkő
sztélék, nem fémből; sírkövek; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szárnyasablakok, nem
fémből; szellőzőkürtők, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek,
nem fémből; szennyvízejtő csövek, nem fémből; szigetelőpapír; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc];
színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy márványból;
szurok; táblás faburkolat; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; tartályok kőművesmunkákhoz távíróoszlopok,
nem fémből téglák; telefonfülkék, nem fémből terméskő; terrakotta; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;
tetőcserepek; tetőcserepek, nem fémből; tetőfedő anyagok, nem fémből; tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem
fémből; tetősarok-gerendák; tetőzet, nem fémből, napelemekkel; tufa; tűzálló cementvakolatok; tűzálló
építőanyagok, nem fémből; tűzálló/hőálló kövek; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből;
úszódokkok, nem fémből hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém szerkezetek]; útburkolatok, nem fémből;
útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőlapok és
útjelzőtáblák műanyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez;
üvegházak keretei, nem fémből; válaszfalak, nem fémből; vásári barakkok; vasúti talpfák, nem fémből;
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vezetékek, nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték

szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből;
zsindelyek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;
adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták
terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése
távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények
valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben
megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom
optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fel számara; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;
kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui
és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakesz állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,
hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];
telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság
szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari
projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések;
alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése;
betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;
biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek
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letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések
szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk
nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;
jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett;
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység;
követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági
ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online
banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari
projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálas, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás;
szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai;
terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei
árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdeügynöki tevékenység (1);
tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;
vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogkölcsönzés.
37

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

szolgáltatás); ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai; állványozás; aszfaltozás;
autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek
kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás; cső(táv)vezetékek
felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos
berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült
motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési tárgyú információk;
építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek [belső]
tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás
[kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása; fényesítés
dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;
fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;
gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;
hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,
karbantartása es javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;
járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;
javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;
kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;
konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;
lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;
mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;
mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények
karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és
javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás]; stoppolás [ruhajavítás];
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];
szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése
és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;
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tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;
vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés
[építőipar].
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); adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsőépítészet; biológiai kutatás;
csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti
szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai
felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki vizsgálata; grafikai
szolgáltatások; gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn tanácsadás;
hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés; időjárás-előrejelző szolgálat; információadás,
tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai [IT] tanácsadási
szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs
technológia területen; klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése; mechanikai
kutatás; mértékhitelesítes [mérésügy]; minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak
ellenőrzése; olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása kőolajmezőkről;
szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes
adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép
szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások
[SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tenger alatti kutatás;
térképeszet; textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek
kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás;
vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számara.
( 210 ) M 16 03211
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) Rácz Katalin, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) BORTÁRS SAJTKÜLÖNLEGESSÉG "TRADÍCIÓ ÉRZÉKEKRE HANGOLVA"
( 511 ) 29
35

Sajtok, sajtkülönlegességek.
Sajtok, sajtkülönlegességek kereskedelme, termék bemutatók, kóstolók kereskedelmi célú szervezése.

( 210 ) M 16 03213
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) Varjú Katalin, Hegymagas (HU)
( 740 ) Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03214
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) Balázs Eszter Mária, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI, Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Balázs Eszter
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és
ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos
reklámszolgáltatások.
40

Ruhaanyagok szabása; szabászat [egyedi gyártás]; szövetek szabása; textil, bőr és szőrme kezelése; varrás és

ruhakészítés; mérték utáni szabóság.
42

Ruha- és divattervezés; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése; ruházati tervezési szolgáltatások;

divatkiegészítők tervezése; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; stíldíszítés [ipari formatervezés].
( 210 ) M 16 03215
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares (Guadalajara) (ES)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI, Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LADEERING
( 511 ) 5

Kémiai fogamzásgátlók.

10

Fogamzásgátló eszközök.

( 210 ) M 16 03219
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) BED
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 03220
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) BED BEACH
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 03221
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) DOKK CAFÉ
( 511 ) 41

Szórakoztatás.
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Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 03222
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) DOKKOLÓ
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 03223
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) SUNDAY COOLING
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 16 03225
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 740 ) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 16 03227
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökszentmiklós (HU)
( 740 ) Szabó-Szombati 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.
31

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

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
( 210 ) M 16 03228
( 220 ) 2016.10.10.
( 731 ) Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökszentmiklós (HU)
( 740 ) Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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).
31

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

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
( 210 ) M 16 03230
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) Dr. Némethné Balogh Ildikó, Perenye (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03233
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szkéné
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03235
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) PLASTIC Hungary Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
35

Műanyagok feldolgozatlan állapotban, műanyag granulátumok, fröccsöntött műanyagok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Anyagmegmunkálás az 1-es áruosztályban megjelölt termékekre vonatkozóan.

( 210 ) M 16 03236
( 220 ) 2016.10.12.
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( 731 ) RAKTECH Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Berényi Krisztina, 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).
37

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

szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kivéve utazásszervezés.

( 210 ) M 16 03239
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Budapest
( 541 ) ENZYMIUM
( 511 ) 5

Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás ételkészítmények gyógyászati
használatra; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;
étrend-kiegészítő italpor keverékek; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin italok; vitamin
cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; vitamin kiegészítők.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes italok.

( 210 ) M 16 03248
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COUNTRY CHOPPERS
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
25

Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,
csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,
esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,
lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,
partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és
csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.
35

Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;
külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,
áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és
tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,
sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.
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( 210 ) M 16 03249
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HARLEY - DAVIDSON HUNGARY
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
25

Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,
csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,
esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,
lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,
partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és
csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.
35

Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;
külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,
áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és
tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,
sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.
( 210 ) M 16 03250
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
25

Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,
csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,
esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,
lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,
partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és
csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.
35

Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;
külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,
áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és
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tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,

sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.
( 210 ) M 16 03251
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
25

Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,
csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,
esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,
lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,
partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédök bakancsokhoz és
csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.
35

Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
raktározási és katalógus alapján történö rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;
külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,
áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és
tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,
sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.
( 210 ) M 16 03254
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Tóth Norbert, Komárno (SK)
( 740 ) D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BubbleStar's
( 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).
( 210 ) M 16 03257
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Prazsák László 100%, Leányfalu (HU)
( 740 ) Dr. Lakatos Viktor 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; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03259
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Tempo Uno Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Sahbaz Ismail Hakki, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 16 03260
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) NEPHROXON
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi 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).
( 210 ) M 16 03272
( 220 ) 2016.10.14.
( 731 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ., ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, rágcsálnivalók.

( 210 ) M 16 03279
( 220 ) 2016.10.14.
( 731 ) Gyuris György 50%, Akasztó (HU)
Stadler József 50%, Akasztó (HU)
( 740 ) Gyuris György, Akasztó
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( 541 ) Stadler
( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú italok; borok; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; szeszes

italok, likőrök.
( 210 ) M 16 03281
( 220 ) 2016.10.14.
( 731 ) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 740 ) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 16 03316
( 220 ) 2016.10.18.
( 731 ) Hangszer Pláza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Süli Nikoletta, Cegléd
( 546 )

( 511 ) 35

Hangszerekkel kapcsolatos reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hangszerekkel kapcsolatos

kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; hangszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
hangszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hangstúdiók szolgáltatásai.
41

Zeneoktatás.

( 210 ) M 16 03319
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) Titanium Drop Europe Kft. 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Ady Rolland Erneszt, Mogyoród
( 546 )

( 511 ) 1
9

Védőfolyadék felületvédő védőrétegek kialakítására.
Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható
védőfelületrétegek..
12

Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelületrétegek.

( 210 ) M 16 03321
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) MPH Power Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr.Csetneki Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03322
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) Bencze Ilona 1/1, Sopron (HU)
( 541 ) Moksa
( 511 ) 3
5

Kenőcsök kozmetikai használatra; illóolajok kozmetikai használatra; kozmetikumok; masszázsolajak.
Étrend- és táplálékkiegészítők.

28

Társasjátékok.

41

Iskolai szolgáltatások [oktatás]; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú,

vezeték nélküli és online átvitel útján.
44

Személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03323
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) Papp Krisztián Sándor 100%, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;
szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő; sütőporok; só; mustár; ecet;
fűszeres mártások; fűszerek; jég; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely; zabkorpa;
bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica.
31

Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok.

( 210 ) M 16 03326
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) CAI Hungary Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Krasznai és Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Játékkaszinók [szerencsejátékok]; kaszinó és játéktermi létesítmények biztosítása; kaszinó és szerencsejáték

szolgáltatások; kaszinó létesítmények rendelkezésre bocsátása; kaszinó szolgáltatások; kaszinójátékok
bérbeadása, kölcsönzése; kaszinók, kaszinó termek; nyereményjátékok működtetése; Online információk
szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; On-line kaszinói szolgáltatások; többrésztvevős szerencsejátékok
vezetése.
( 210 ) M 16 03329
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( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Szilágyi Tamás, Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 16 03330
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tejakadémia
( 511 ) 41
42

Tejiparral összefüggő oktatás, szakemberképzés és kulturális tevékenység.
Tudományos műszaki szolgáltatások, kutatási tevékenység; tejipari elemző, kutató szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03332
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gergely, Budapest
( 546 )
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03333
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Pilisszántó (HU)
( 541 ) Comfy Care
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 16 03334
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Szolo Szolárium Kft., Szeged (HU)
( 541 ) SUNDECO
( 511 ) 11

Szolárium berendezések; napágyak.

( 210 ) M 16 03335
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;
antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;
ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és
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állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;
gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati
célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai
készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok
[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra
étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér
gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi
rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti
célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati
célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol
gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és
fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek
orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő
szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék
[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek
és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti
készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények
adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;
herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; Íí moha gyógyászati használatra; Jód; Jód
gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,
gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák
gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal
átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök
gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg
orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati
használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;
komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító
készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;
mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor
gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi
gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;
gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák
gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz
étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;
sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők
[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;
gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,
szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek
gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;
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vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor
készítmények.
( 210 ) M 16 03346
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Ács István, Budapest (HU)
( 740 ) Soós Laura Erika, Budapest
( 541 ) RISBON
( 511 ) 30

Rizsgombóc, rizsből készült élelmiszer.

( 210 ) M 16 03347
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) JOBS.BG EOOD, Sofia (BG)
( 740 ) SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklámhely
biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; Pay Per Click (PPC) hirdetés;
hirdetési rovatok készítése; kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámozási és marketing-szolgáltatások
közösségi médián keresztül biztosítva; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; keresőoptimalizálás;
válaszra ösztönző reklámozás; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; On-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámozás bannerekkel; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámterjesztési
szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; más online eladók áruit és szolgáltatásait
bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; másforgalmazók
szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; személyes tulajdon eladásához kapcsolódó
reklámszolgáltatások; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
hirdetések elhelyezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; hirdetőtáblák bérbeadása;
számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; reklámanyag frissítése; reklámozáshoz
kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása;
audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra.
42

Webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; szoftverek frissítése; alkalmazás-szolgáltató [ASP],
nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; felhő alapú számítástechnikai hálózat
elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez
használatos operációs szoftverek bérbeadása; alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; szoftverek
tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftver testre szabása; számítógépes rendszerekhez és
szerverekhez használatos online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása multimédiás tartalom és felhasználók közötti
hozzászólások megosztása céljából; weboldal kezelési szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; nem
letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez
és megjelentetéséhez; platform, mint szolgáltatás (PAAS); a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik
online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; elektronikus adattárolási
és adat-háttérmentési szolgáltatások; multimédiás tartalmak tárolása külső fél részére; online létesítmények
interaktív megbeszélések lebonyolításához való tárolása; személyre szabott honlapok bértárolása; internetes
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platformok bértárolása; web portálok hosztolása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; szoftver mérnökség.
( 210 ) M 16 03348
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ostyák.

( 210 ) M 16 03349
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ostyák.
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( 210 ) M 16 03350
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ostyák.

( 210 ) M 16 03388
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03389
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03390
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03392
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) MELAN-STYLE Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőr és bőrutánzatok.

25

Ruházati cikkek, cipők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 16 03393
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Juhász Zoltán, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, bár szolgáltatások, éttermek, bár szolgáltatások, étkezde.

( 210 ) M 16 03394
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Németh-Fa Kft., Lenti (HU)
( 541 ) Kerka Lakópark
( 511 ) 36

Ingatlankezelés.

( 210 ) M 16 03400
( 220 ) 2016.10.27.
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( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 16 03401
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 16 03402
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 16 03403
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrfiatalító krémek, bőrfiatalító hatóanyagok, anti-aging termékek.

35

Franchise rendszer kiépítése, működtetése.

41

Oktatás; manuális arcfiatalító anti-aging oktatás; oktatási vizsgáztatás; szakmai versenyek szervezése.

44

Arcfiatalító (anti-aging) arckezelés; az arcfelek megemelése (lifting) arcfiatalító manuális technika;

anti-aging tanácsadás; szépségszalonok.
( 210 ) M 16 03404
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) BABY-MED Professional Company Kft., Szentendre (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.
35

Étrend-kiegészítők forgalmazása.

( 210 ) M 16 03406
( 220 ) 2016.10.26.
( 731 ) Gyulai Mihály Endre, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Mágneses adathordozók, CD-k, DVD, video klippek.
Zenekarok szolgáltatásai, koncertek, szórakoztató műsorok.

( 210 ) M 16 03416
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Corner Rendezvényközpont Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Bodza Bistro
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 03417
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Varjú Fészek Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VakVarjú étterem
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 03418
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VakEgér Tőzsdekocsma
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 03419
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Art Catering Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mákvirág Étterem
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 03420
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár
( 541 ) Pannon Tipp
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok revük (időszaki lapok); prospektusok.
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( 210 ) M 16 03421
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Fejér Megyei Napló
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 16 03422
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Győr+ Média Zrt. 100%, Győr (HU)
( 740 ) Endrődi Péter, Veszprémvarsány
( 546 )

( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 16 03432
( 220 ) 2016.10.28.
( 731 ) Erdélyi Nándor 50%, Maglód (HU)
Tibor Zoltán 30%, Budapest (HU)
Sipos Fanni 20%, Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Spránitz Gergely, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sport és fitnesz; sport- és szabadidős tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; oktatás, szórakozás és

sport; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
44

Egészségfelmérési vizsgálatok; sportgyógyászati szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
( 210 ) M 16 03456
( 220 ) 2016.11.03.
( 731 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
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( 740 ) Török Antal, Győr

( 546 )
( 511 ) 11
35

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, és egészségügyi berendezések.
Reklám és marketingszolgáltatások, irodai munkák, kis- és nagykereskedelem a világító-, fűtő-,

gőzfejlesztő, főző-, szárító- és egészségügyi berendezések körében.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 16 03458
( 220 ) 2016.11.03.
( 731 ) LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PYRUVAT ONE
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.
( 210 ) M 16 03459
( 220 ) 2016.11.03.
( 731 ) LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PYRUVAT
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.
( 210 ) M 16 03463
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

étrend-kiegészítők állatok számára.
31

Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

44

Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 210 ) M 16 03464
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

étrend-kiegészítők állatok számára.
31

Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

44

Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.
M509

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 16 03465
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

étrend-kiegészítők állatok számára.
31

Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

44

Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 210 ) M 16 03469
( 220 ) 2016.11.07.
( 731 ) Laczy Dávid, újhartyán (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03471
( 220 ) 2016.11.04.
( 731 ) Juhász László, Gárdony (HU)
( 740 ) dr. Sahin-Tóth Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Szakmai önéletrajz írása mások számára.
Szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés].

( 210 ) M 16 03472
( 220 ) 2016.11.02.
( 731 ) DENIZ STORE Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CARACLAN
( 511 ) 25

Női ruházati cikkek; alsó, felső ruházat.

( 210 ) M 16 03490
( 220 ) 2016.11.08.
( 731 ) SASATEX (HUNGÁRIA) Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SASALIGHT
( 511 ) 24

Lakástextil; bútorszövet, lakástextil; lakástextíliák ablakokhoz; textil függönydrapériák.

( 210 ) M 16 03513
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) dr. Szőke Zsuzsanna, Miskolc (HU)
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( 546 )

( 511 ) 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).
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).
( 210 ) M 16 03515
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) dr. Szőke Zsuzsanna, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03522
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Éden Csoport Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátóipari szolgáltatás.

( 210 ) M 16 03570
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Devecser Város Önkormányzata, Devecser (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; albumok; bélyegzők (pecsétek); fényképek (nyomtatott; folyóiratok; katalógusok;
könyvecskék, füzetek; naptárak; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek;
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poszterek; prospektusok; szórólapok; tollak (irodai cikkek); transzparensek (papíráruk); újságok;

üdvözlőlapok/kártyák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőruhák; pólók; ruházat, ruhaneműk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adnumsztració; irodai munkák; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; manöken/modellszolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása; televíziós
reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
( 210 ) M 16 03577
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)
( 541 ) L'AMIA NATURA
( 511 ) 3

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, aromák (esszenciálisolajok), bőrfehérítő termékek, bőrfehérítő

krémek, dezodorok (személyes használatra vagy állatoknak), esszenciaolajok, fogkrémek, fürdősók nem
gyógyászati használatra, illatszerek, illatszer készítmények, izzadásgátló piperecikkek, kozmetikai
bőrápolószerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, lemosószerek kozmetikai
használatra, napvédő készítmények (kozmetikumok),nem gyógyhatású fürdőkészítmények, olajok kozmetikai
használatra, piperecikkek, piperetejek, piperevizek, rózsaolaj, samponok, szappanok, virágkivonatok (illatszerek),
virágokból készített illatszer alapanyagok.
4
41

Illatosított gyertyák, mécsesek.
Oktatás, oktatás irányú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése.
44

Alternativ orvosi szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, masszázs, natúrkozmetikum gyártás.

( 210 ) M 16 03584
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) A. Ehrmann KG Molkerei, Oberschönegg im Allgäu (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Ehrmann OBSTGARTEN
( 511 ) 29

Szárított, tartósított és/vagy főtt gyümölcsök, befőttek, dzsemek, gyümölcsszószok, zselék; levesek,

erőlevesek; sós vagy édes koktélsütemények; tej, tejpor, zseléssé alakított ízesített tej és habosított tej;
tejtermékek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok, mousse-ok, tejszín, tejszíndesszertek, friss, nem
érlelt sajtok, puha fehérsajtok, friss, fehér puha sajtok, friss sajtok krém vagy folyékony formában; elsősorban
tejből vagy tejtermékből álló italok, főleg erjesztett tejsavbaktériumokat tartalmazó italok, gyümölcsös tejes
italok; erjesztett tejtermékek; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy gyümölcs ízesítésű áru.
30

Tea; puffasztott rizs; lepények és piték (édes vagy sós); gabonakészítmények, gabonapelyhek; részben vagy

egészben tésztából álló készételek; kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy sós), ostyák, gofrik, sütemények,
tészták; a felsorolt termékek bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített formában; sült tésztából, kekszből vagy
aprósüteményből álló sós vagy édes koktél snack-ek; cukrászsütemények, ehető jég, részben vagy egészben
joghurtból álló ehető jég, jégkrém, szörbetek (ehető jég), fagyasztott joghurt (fagyasztott édességek), fagyasztott
ízesített víz, méz, mustár, ecet, mártások (fűszerek), édes mártások; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy
gyümölcs ízesítésű áru.
32

Sörök és alkoholmentes italok, szénsavmentes vagy szénsavas vizek (ásványvizek vagy nem ásványvizek);

gyümölcslevek, gyümölcs italok; limonádék, üdítők, gyömbérsörök, sörbetek(italok); készítmények italokhoz,
szirupok italokhoz, alkoholmentes gyümölcskivonatok; kis mennyiségben tejterméket tartalmazó üdítők, kis
mennyiségben tejsavbaktériumot tartalmazó alkoholmentes italok; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy
gyümölcs ízesítésű áru.
( 210 ) M 16 03618
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( 220 ) 2016.11.17.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Öko-ni
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 210 ) M 16 03621
( 220 ) 2016.11.18.
( 731 ) Masped Első Magyar Általános Szállítmányozási Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása, valamint logisztika.

( 210 ) M 16 03666
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Bayex GmbH, Tittling (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 16 03686
( 220 ) 2016.11.23.
( 731 ) P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés, oktatás, oktatófilmek; TV-programok, TV-műsorkészítés, filmkészítés.
Baleset- és bűnmegelőzés; gondolkodási mód változás.

( 210 ) M 16 03687
( 220 ) 2016.11.23.
( 731 ) P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés, oktatás, oktatófilmek; TV-programok, TV-műsorkészítés, filmkészítés.
Baleset- és bűnmegelőzés; gondolkodási mód változás.

( 210 ) M 16 03707
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( 220 ) 2016.11.24.
( 731 ) Reznyákné Viniczai Rita, Tác (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Viniczai
( 511 ) 30

Cukrászáru; fagylaltok; jégkrémek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

teasütemények.
43

Cukrászdák cukrászdai szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások;

vendéglátóipar.
( 210 ) M 16 03708
( 220 ) 2016.11.24.
( 731 ) Berényi Erzsébet, Dabas (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Edzőtermi szolgáltatások, edzőtermi órák, fitnesz tanácsadás, fitnesz edzési szolgáltatás, fitnesz oktatási

szolgáltatás, fitnesz órák vezetése, személyi edző szolgáltatások, egészségklub szolgáltatások, alakformálás.
44

Kozmetikai kezelések, kozmetikai szolgáltatások, kozmetikai arckezelések, kozmetikai testkezelések,

szépségszalonok, fodrászati szolgáltatás, pedikűr szolgáltatások, gyógypedikűr, manikűr szolgáltatások, műköröm
építési szolgáltatások, tetoválás, kozmetikai tetoválás, smink tetoválás, masszázsok, sportmasszázs, szolárium
szolgáltatások, hajhosszabbítási szolgáltatás, smink szolgáltatások, makeup szolgáltatások, makeup stylist,
szempilla stylist (3D és 4D szempillák készítése).
45

Személyre szabott stylist szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03719
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) NILS ID Kft., Csömör (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftver internetalapú

társkereséshez; számítógép programok és szoftverek.
45

Egyéni igényeket kielégítő személyes és társas szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; magánszemélyek közötti szociális célú kapcsolatteremtési szolgáltatások; társkereső
szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03749
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) ID&Trust Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat
M514

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [ID AAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SaaS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 210 ) M 16 03750
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) ID&Trust Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GoodID
( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat
elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [ID AAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SaaS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 210 ) M 16 03751
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) ATLASZ BETON
( 511 ) 19

Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,
építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;
építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;
válaszfalak, nem fémből.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
37

Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; karnionos szállítás; raktározás; tárolás; teher(áru)-szállítás.

42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; Ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

( 210 ) M 16 03752
M515

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) ATLASZ
( 511 ) 19

Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,
építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;
építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;
válaszfalak, nem fémből.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
37

Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; karnionos szállítás; raktározás; tárolás; teher(áru)-szállítás.

42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; Ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

( 210 ) M 16 03833
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Túri László jogtanácsos, Sopron
( 541 ) Óvatos duhaj
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03840
( 220 ) 2016.12.06.
( 731 ) ZICHYFARM Kft. 100%, Sárbogárd (HU)
( 740 ) dr. Takács János ügyvéd, Budapest
( 541 ) ZICHYFARM
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03871
( 220 ) 2016.12.09.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03893
( 220 ) 2016.12.11.
( 731 ) Varga Gusztáv, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sándor Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 03902
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Oltványi Zsolt, Budapest (HU)
SIGNCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Faragó Fatime, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fordítás, fordítás és tolmácsolás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás, szórakozás és sport.

43

Bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; étel- és italellátás; ideiglenes szállás biztosítása, ideiglenes

szállásadó szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03903
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Oltványi Zsolt, Budapest (HU)
SIGN COM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Faragó Fatime, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Higiéniai készítmények és cikkek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; babaitalok,
csecsemő italok; bébiételek; bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; cukorpótlók cukorbetegeknek; cukorbetegek
számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás ételek betegek számára;
diétás ételek csecsemők számára; diétás ételkiegészítők; diétás készítmények gyermekeknek; diétás
táplálékkiegészítők; diétástermékek betegeknek; ételek cukorbetegeknek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,
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energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő

italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony
vitaminkiegészítők; gyógyhatású ásványi italok; gyógyhatású élelmiszerek terápiás célokra; gyógyhatású
ételkészítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövény-főzetek;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógyteák; herbateák [gyógyhatású italok]; kenyér termékek cukorbetegeknek;
nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi
fogyasztásra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek
részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin italok; higiéniai
készítmények és cikkek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.
29

Étkezési olajok és zsírok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és

hüvelyeseket); tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tojások és tojástermékek; ajvár [tartósított paprika];
almachips; almaszirom; articsókakrém; aszalt datolya; aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt
vörösáfonya; bab, tartósított; banánchipsek; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, feldolgozott, tartósított;
brokkoli; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyából készült rágcsálnivalók; cassava chips; chipsek; cseresznye,
feldolgozva; csicseriborsó, feldolgozva; csonthéjas magvak étkezésre; darált mandula; datolya; datolya
feldolgozva; dióalapú snack-ételek; dióbél; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; diófélékből készült öntetek;
diófélékből készült pépek/pástétomok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];
ehető magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; étkezési napraforgómag; étkezési olajok ételek
elkészítéséhez; fánkok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket);
gyümölcs chipsek; gyümölcsbeföttek; gyümölcsdesszertek; hagyma, tartósított; instant leves; instant ragu;
ízesített mogyorók, diók; ízesített olajok; kocsonyák; dzsemek; kompótok; gyümölcs- és zöldségkrémek;
kókuszliszt, kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszreszelék; kókusztejpor; kókuszvaj; levesporok; magvak,
feldolgozott; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; napraforgó magvak, feldolgozott; növényi alapú
snackek; növényi tejszín; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; rágcsálnivaló-keverékek
szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; szárított gyümölcs; szárított
gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított zöldségek; tojás; tojáspor;
tojássárgája; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségchipsek; zöldségkrémek;
étkezési olajok és zsírok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket);
tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tojások és tojástermékek.
30

Cukor, természetes édesítőszere; édes bevonatok és töltetek; méhészeti termékek; jég; fagylalt; fagyasztott

joghurtok és sörbetek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só, fűszerek és ízesítőszerek; sütemények, cukorkák,
csokoládé és desszertek; aprósütemények; aprósütemények; kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények];
bagettek; bevont torták; biscotti; brownie (csokoládés sütemények); bucik, zsemlék; chutney [fűszeresízesítő];
croissant-ok; csatni (fűszeres mártogatós); csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés kekszek; csokoládés
sütemények; cukrászáru; cukrászsütemények; desszert mousse-ok (cukrászárú); előkészített sütőkeverékek;
ételízesítők; ételízesítők(fűszerek); étkezési lisztkeverék; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészták; fagylalt;
fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek[sütemények]; fűszeres mártások;
gabonapelyhek; gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények emberi fogyasztásra; gabonapelyheket
és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gluténmentes kenyér; gofri; gyümölccsel töltött
cukrásztermékek; gyümölccsel töltött kenyerek; pékáru; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;
gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsöt tartalmazó gabonapelyhek; gyümölcsöt
tartalmazó kekszek, aprósütemények; jeges tea; kakaó; kávébab; keksz; kenyér; kenyerek és zsemlék; krémes
sütemények; muffin; müzli; pesto [szósz]; reggeli sütemények; rizs; rizs alapú ételek; sós kekszek,
rágcsálnivalók; sós sütemények; sütemények; cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);
süteménytészta keverékek; sütéshez használt lisztkeverékek; tea, teák; torta; zab alapú ételek; zabpelyhek; cukor,
természetes édesítőszerek; édes bevonatok és töltetek; méhészeti termékek; jég; fagylalt; fagyasztott joghurtok és
sörbetek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só, fűszerek és ízesítőszerek; sütemények; cukorkák; csokoládé és
desszertek.
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( 210 ) M 16 03905
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Design Art Werk Kft., Balatonalmádi (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok; kültéri bútorok; padok [bútorok]; padok/lócák (bútorok).

( 210 ) M 16 03931
( 220 ) 2016.12.15.
( 731 ) Molcsányi Emőke, Győr (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FÉNYES ÚT
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [gyakorlati
képzés]; képességfejlesztő tanfolyamok; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés, tréning; oktatás, levelező
tanfolyamok tartása; on-line elérhető elektronikus publikációk (nem letölthetők); önfejlesztő és önismereti
módszerek oktatása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások
nyújtása; személyiségfejlesztő tréning; webinarium szervezése.
44

Étrend- és táplálkozási tanácsadás; meditációs szolgáltatások; mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások; stresszkezelési szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel
kapcsolatos szolgáltatások]; relaxációs terápiával kapcsolatos szolgáltatás.
( 210 ) M 16 03952
( 220 ) 2016.12.16.
( 731 ) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÍNTISZTA VANÍLIA ÖLELÉS
( 511 ) 3

Szoba vagy légtér parfümök; esszenciális olajok légtéri felhasználásra; levegőillatosító készítmények; levegő

parfüm készítmények; potpourik; füstölő.
4

Gyertyák; illatosított gyertyák.

( 210 ) M 17 00007
( 220 ) 2017.01.03.
( 731 ) Zheng Baomin, Göd (HU)
( 740 ) Babó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00110
( 220 ) 2017.01.13.
( 731 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Bonduelle Gold csemegekukorica

( 511 ) 29

Feldolgozott csemegekukorica.

( 210 ) M 17 00156
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tech Towers
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00157
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gránit Torony
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00188
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) madeIT.hu Informatika Kft. 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00265
( 220 ) 2017.01.27.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Centropolitan by Cordia
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 201 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 220.810
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 04026
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Terra Office Center 100 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek; szabadtéri hirdetés.
36

Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák, ingatlanok bérlete.

37

Bútorok karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; épületek tisztítása; felvonók
felszerelése, javítása; gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és
javítása.
( 111 ) 220.877
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00260
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 16

Újságok; folyóiratok; könyvek; könyvecskék, brosurák; magazinok, revük.

( 111 ) 220.878
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00508
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MKB - A jövő bankja
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.879
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00509
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MKB - A jövő bankját építjük
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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( 111 ) 220.880
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00510
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MKB Bank - A jövő bankja
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.881
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00511
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Kamocsay-Bert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MKB Bank - A jövő bankját építjük
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.882
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 17 00211
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) REPAVEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 220.303
( 151 ) 2016.12.21.
( 210 ) M 16 00174
( 220 ) 2016.01.22.
( 732 ) Döner King Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Különböző húsos készételek körettel.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

( 111 ) 220.304
( 151 ) 2016.12.21.
( 210 ) M 15 02276
( 220 ) 2015.08.24.
( 732 ) Horváth Gábor, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 220.358
( 151 ) 2017.01.05.
( 210 ) M 15 01253
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA 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).
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).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; acélszerkezetek szerelése; burkolatok szerelése; elektromos

kivitelezés; építészeti termékek szerelése; gépészeti kivitelezés; magasépítés; mélyépítés; technológiai
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acélszerkezetek szerelése.

40

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

( 111 ) 220.542
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 00992
( 220 ) 2016.03.23.
( 732 ) PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 220.630
( 151 ) 2017.02.17.
( 210 ) M 16 01902
( 220 ) 2016.06.03.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 220.635
( 151 ) 2017.02.17.
( 210 ) M 16 02014
( 220 ) 2016.06.09.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) DERMYC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 220.650
( 151 ) 2017.02.17.
( 210 ) M 16 01645
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( 220 ) 2016.05.13.
( 732 ) dr. Kiszely Anikó, Debrecen (HU)
Viha-Kovács Zita, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

DVD, video mágneses adathordozó.

16

Kiadvány; koncert plakát; fesztivál program.

41

Előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása koncertek megszervezése, lebonyolítása,

fogadások tervezése és lebonyolítása, zenekarok menedzselése.
( 111 ) 220.662
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 16 01135
( 220 ) 2016.03.31.
( 732 ) Horváth Arnold, Győr (HU)
( 740 ) dr. Mallér Mónika; Mallér Ügyvédi Iroda, Ács
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.666
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 16 01504
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)
( 740 ) dr. Kiss Domonkos ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.670
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 16 01921
( 220 ) 2016.06.07.
( 732 ) Szalai Ádám, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kedvezménykártya és időkorlát alapon működő kedvezmény program rendszer kiépítése és üzemeltetése

mobil/"okos" eszköz alkalmazás segítségével éttermek, szépségszalonok, sportlétesítmények, wellness
létesítmények, és szállodák részére.
42

Weblap és alkalmazás (applikáció), közösségi oldal létrehozása, fenntartása és fejlesztése.

45

Személyre szabott programok, kedvezményrendszerek, időkorlát alapon kedvezménykártya rendszerek

szervezése és lebonyolítása egyéni igények szerint.
( 111 ) 220.673
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 14 02591
( 220 ) 2014.08.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Határtalan lehetőség
( 511 ) 16

Szerencsejátékokkal kapcsolatos nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek

papíripari cikkek, brosúrák, prospektusok.
41

Sorsjátékok lebonyolítása.

( 111 ) 220.684
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 16 01505
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)
( 740 ) dr. Kiss Domonkos ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHELL CONTROL BOX
( 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).
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( 111 ) 220.685
( 151 ) 2017.02.10.
( 210 ) M 16 01510
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) Gál Szilvia, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok; borítékok; brosúrák; dobozok; dossziék; fényképek; fényképtartók; folyóiratok; füzetek;

iratgyűjtők; dossziék; kártyák; kártya napló; katalógusok; képek; könyvecskék; füzetek; levelezőlapok;
levélpapír; naptárak; noteszek; öntapadós címkék; öntapadós szalagok; papíráruk; portrék; arcképek; poszterek;
üdvözlőlapok/kártyák.
28

Játékok; bábuk; plüss bábuk; csörgők; játék babák; játék figurák; plüss játék figurák; játékkártyák; kitömött

játékok.
38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; felhasználói hozzáférés biztosítása mobil applikációhoz.

( 111 ) 220.708
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01453
( 220 ) 2016.04.28.
( 732 ) TOLNAVET Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők 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 ) 220.709
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01711
( 220 ) 2016.05.19.
( 732 ) Biotrisse AG, Cham (CH)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; alunit [adstringens szer]; ámbra

[illatszer]; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra; bergamottolaj;
borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények: borotvaszappan; bőrfehérítő krémek: cédrusolaj;
csillagánizs eszencia; csiszolószerek: csiszolóvászon (simító); dezodoráló szappanok: dezodorok [személyes
használatra vagy állatoknak]; dörzspapír; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj; fehérítő [színtelenítő]
szerek kozmetikai használatra: fehérítő sók; fehérítő szóda; fenőkövek borotvához [adsztringens]; fényesítő
M527

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
szerek; fertőtlenítő szappanok: fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők; gyémántpor [csiszolószer];

gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények;
hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia
vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt
kréta [mészfesték]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; korund [csiszolószer];
kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai
készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel
impregnált kendők; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz;
leheletfrissítő spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj;
mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra;
menta illatszerekhez; mentaolaj; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; napbarnító
készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok
egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek
kozmetikai használatra; pézsma, mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; purposes díszítő
matricák kozmetikai használatra; ragasztószerek kozmetikai használatra; rózsaolaj; rúzstokok; samponok;
simítókövek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító termékek:
sminktermékek; smoothing preparations [starching]; szappanok; száraz samponok; szem(öldök)ceruzák;
szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szempillafesték; szilícium-karbid [csiszolószer]; szőrtelenítő
szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra; termékek vászon illatosítására; terpének
[eszenciaolajok]; üvegvászon; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vegytisztító
készítmények; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai
használatra; zsírok kozmetikai használatra.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra (nem piperecikkek); étrend-kiegészítők; acetátok

gyógyszerészeti használatra; alginátok gyógyszerészeti használatra: áloé vera készítmények gyógyszerészeti
célokra; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns
pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati
használatra; ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra:
baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra;
balzsamok gyógyászati használatra; barnítópirulák; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai
szövetkultúrák gyógyászati célokra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; borogatások (meleg); búzacsíra
étrendkiegészítők; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;
dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathozés textilanyagokhoz: diétás
anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati
használatra; drogok gyógyászati használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; egészségügyi
kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;
élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];
emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek gyógyászati használatra: enzimkészítmények
gyógyászati használatra; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek
gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek
gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra;
fagyást(testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fenol gyógyszerészeti
használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fogyasztó
pirulák; foszfátok gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati
használatra; fürdősók; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; glicerin gyógyászati használatra; glükóz
étrendkiegészítők; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres
infúziók; gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;
gyógyteák; gyöngyházpor gyógyászati célokra; hajkenőcsök gyógyászati használatra; herbateák gyógyászati
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használatra; higiéniai tamponok; hormonok gyógyászati használatra; hűtő spray-k gyógyászati használatra;

hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; iszapfürdőkhöz; iszap, orvosi;
izzadás elleni gyógyszerek; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra;
káliumsók gyógyászati használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres
lemosószerekkel átitatva; készítmények gyógyfürdő terápiához; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;
komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; kőris bogárpor; korpás
fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lábizzadás elleni gyógyszerek; légtisztító
készítmények; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; levegő szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti
használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; mandulatej
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs
betétek; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati
használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni
készítmények gyógyszerészeti használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi
használatra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok kontaktlencsékhez; őssejtek gyógyászati
használatra; oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; pasztillák gyógyszerészeti használatra; pattanások
kezelésére szolgáló készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra;
peptonok gyógyászati használatra; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein
étrend-kiegészítők; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; rovarirtó szerek;
savak gyógyszerészeti használatra; sebtapaszok; sók gyógyászati használatra; szájápoló szerek gyógyászati
használatra; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok
gyógyszerészeti használatra; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; tápanyag adalékok; tápanyagok
mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti
használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; timol
gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; vatta
gyógyászati használatra; vattapálcikák gyógyászati célokra; védőnadrágok [egészségügyi termékek];
vegyikészítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztítószerek;
vitaminkészítmények; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
44

Orvosi vizsgálati szolgáltatások (pl. röntgen, vérvétel); gyógyszerészeti tanácsadás; alternatív orvosi

szolgáltatások; vízművelési szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; szépségszalonok; hátgerincmasszázzsal
gyógyítás; otthonok lábadozók utókezelésére; fogászat; gyantás szőrtelenítés; hajbeültetés; fodrászszalonok;
egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; orvosi rendelők; egészségügyi tanácsadás; szociális
ottohonok; kórházi szolgáltatások; manikűr szolgáltatások; masszázs; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi
szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; klinikák;
betegápolási szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyszerészek
szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; fizi(k)oterápia; plasztikai sebészet; pszichológus
szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra: alkoholbetegek elvonó kezelése; szanatóriumok; szauna
szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; tetoválás; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 111 ) 220.712
( 151 ) 2017.02.13.
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( 210 ) M 16 01990
( 220 ) 2016.06.09.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

berendezések (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).
37

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 220.718
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01817
( 220 ) 2015.09.21.
( 732 ) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárló központok és kiskereskedelmi üzletek szervezetének és igazgatásának optimálissá tételére vonatkozóan;
üzleti igazgatás; irodai munkák; vállalatigazgatás üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák
vonatkozásában; bevásárlóközpont szolgáltatásai, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatás és marketing;
bevásárlóközpont napi folyamatainak és támogató szolgálatainak megszervezése és koordinációja, nevezetesen
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reklámrendezvények szervezése és rendezése; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi; üzletek és bevásárló

központok és komplexumok ügyvezetésénél; kiskereskedelmi piaci elemzések készítése; üzleti konzultációs
szolgáltatások termékek kiskereskedelmi értékesítésének és elosztásának terén; reklámszövegek publikálása;
segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek
és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfelek keresése és megtartása postai úton
(mailing) folytatott reklámozás révén; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladás és eladásösztönző
programok szervezése, lebonyolítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és lebonyolítása;
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás
támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; rádiós reklámozás;
kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és üzletházak
reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,
áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; terjesztés
(reklámanyag -); hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló
központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi
ügyletek közvetítése és megkötése, e-commerce keretében is; kereskedelmi és gazdasági szerződések intézése, az
interneten keresztül is; eladási, értékesítési promóciók; üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák
termékeivel kapcsolatos eladásösztönzés; kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipőkkel és
divatkiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások lakás-, fürdőszoba- és ágytextíliákkal, valamint
ágyneműkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal, kézitáskákkal, pénztárcákkal és
bőrruhákkal, valamint bőrkesztyűkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel,
divatékszerekkel és órákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások sportszerekkel és sportcikkekkel
kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások drogéria- és illatszerárukkal kapcsolatban; kiskereskedelmi
szolgáltatások bútorokkal és (lak)berendezési tárgyakkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai
kellékekkel és porcelánárukkal, üvegárukkal, evőeszközökkel, fazekakkal és serpenyőkkel kapcsolatban;
kiskereskedelmi szolgáltatások; szemüvegekkel, napszemüvegekkel és optikai cikkekkel kapcsolatban;
kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: csecsemő- és gyermekruhák, játékok
csecsemőknek, kisgyermekeknek és gyermekeknek, gyerekkocsik és sportkocsik, etetőszékek, gyerekülések,
biztonsági baba- és gyerekülések gépkocsikba, higiéniai cikkek csecsemőknek és kisgyermekeknek, bébiételek és
kisgyermekeknek készült ételek, valamint csecsemőfigyelő adó-vevők; kiskereskedelmi szolgáltatások kempingés kiránduló felszerelésekkel kapcsolatban; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása vásárlók számára.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanok bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és boltok bérbeadása és

haszonbérbe adása; ingatlantervezetek pénzügyi fejlesztése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett
építkezések pénzügyi előkészítése; bérházak kezelése; ingatlanügynökség; ingatlantulajdon kezelés;
tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment; értékutalványok kibocsátása, különösen ajándék- és
vásárlási utalványok vonatkozásában.
41

Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport- és/vagy szórakoztató rendezvények

tervezése, szervezése és rendezése; élő előadások bemutatása; bálok, sorsjátékok, szépségversenyek, szórakoztató
show-k és vetélkedők (oktatás és szórakoztatás) rendezése.
( 111 ) 220.719
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01715
( 220 ) 2016.05.17.
( 732 ) Bajcsi István, Paraid (RO)
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( 546 )

( 511 ) 41
43

Kulturális tevékenység, szórakoztatás, rendezvények.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.720
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01993
( 220 ) 2016.06.09.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
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).
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).
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).
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).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.722
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01987
( 220 ) 2016.06.09.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.723
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01986
( 220 ) 2016.06.09.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 220.725
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 16 01720
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INTIMTORNA
( 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; különösen egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; prevenciós célú egészségmegőrzési célú tanácsadás és képzés;
könyvkiadás, előadások, tanfolyamok szervezése.
45

Domain nevek lajstromozása; jogi dokumentumok elkészítése; közvetítés [személyek közötti vitákban];

online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi tulajdon használatának engedélyezése; szellemi tulajdonjogok
figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 220.727
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 15 02875
( 220 ) 2015.10.20.
( 732 ) Familinfó Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Gerbár és Dr. Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 111 ) 220.730
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 00301
( 220 ) 2016.02.04.
( 732 ) Kiss-Kálmán Éva, Harkány (HU)
( 541 ) GYERMEKÁLDÁS HETE
( 511 ) 35

Gyermekfogantatással kapcsolatos reklámozás; gyermekfogantatással kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

gyermekfogantatással kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gyermekfogantatással kapcsolatos irodai munka.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai
szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; rádió- és televízióprogramok készítése; szabadidős létesítmények
rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem
reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai próbák; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.
( 111 ) 220.731
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( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02112
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) Aizelman Alexander, Veresegyház (HU)
( 740 ) Hajdúné Bogatova Galina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
43

Kereskedelmi ügyletek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 220.732
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02118
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)
( 541 ) SISI TEA
( 511 ) 30

Tea.

( 111 ) 220.733
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02119
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)
( 541 ) ERZSÉBET KIRÁLYNÉ TEA
( 511 ) 30

Tea.

( 111 ) 220.734
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 01186
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Balatonboglári eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 220.735
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 01183
( 220 ) 2016.04.07.
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( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Balatonboglári eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 220.736
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02120
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)
( 541 ) ELISABETH TEA
( 511 ) 30

Tea.

( 111 ) 220.737
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02117
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Halliburton Energy Services, Inc., Carrollton, Texas (US)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CYPHER
( 511 ) 42

Olajkutakkal és gázkutakkal kapcsolatos szolgáltatások, mégpedig optimális geofizikai és geológiai

paraméterek, megszabott kezelések, dúsítások és anyagmennyiségek elemzése és fejlesztése átfogó jellegű
geofizikai és geológiai talajmodel szolgáltatása céljából, kút- és fraking-helyek és kútközök meghatározásához;
kiviteli tervek készítése.
( 111 ) 220.738
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02114
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) Testvértrans Kft., Maklár (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Áruszállítás, fuvarozás, raktározás.

( 111 ) 220.739
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02111
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ., ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek.

( 111 ) 220.740
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 01839
( 220 ) 2016.05.30.
( 732 ) Onogur Hagyományőrző Egyesület, Siófok (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Harcosok völgye
( 511 ) 25

Bőrruházat, cipők, egyenruhák, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek,

kabátok, kalapok, kesztyűk, lábbelik, mellények, övek, vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóálarcok
és sisakok, kézműves termékek.
28

Vívófegyverek, íjászfelszerelések, céltáblák, íjak íjászathoz, kézműves termékek.

41

Filmgyártás, könyvkiadás, szabadidős szolgáltatások, tanítás, oktatás, televíziós szórakoztatás, testnevelés,

testnevelés oktatás, újságterjesztés, versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), zenekarok szolgáltatásai,
kulturális és hagyományőrző rendezvények, bemutatók, programok és kiadványok; kézműves foglalkozások,
ismeretterjesztő rendezvények, sportesemények, szórakoztató rendezvények, történelmi- és várjátékok.
( 111 ) 220.741
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 01188
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Dunántúli eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 220.742
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 01187
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

M537

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 33

Dunántúli eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 220.743
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02123
( 220 ) 2016.06.16.
( 732 ) Theil-Czeglédy Fruzsina Ilka, Budapest (HU)
( 541 ) TINTAKŐ
( 511 ) 16

Könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok, papír alapú reklám hordozók.

35

Könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok papír alapú reklámhordozók, papíráru forgalmazása.

41

Rendezvények, tanfolyamok, oktatás, kultúrális tevékenység, zenés programok, kiállítások.

( 111 ) 220.744
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02261
( 220 ) 2016.07.05.
( 732 ) Vilhelm-László Marianna, Budapest (HU)
Vilhelm-Gulyás Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 220.745
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02127
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) WOLTERS Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
( 111 ) 220.746
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02125
( 220 ) 2016.06.20.
( 732 ) SYSTO Számítástechnikai Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RISKA
( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (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).
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 ) 220.747
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02265
( 220 ) 2016.07.05.
( 732 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Dolly Natural
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek, kártékony állatok irtására szolgáló samponok kutyák és macskák részére.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.
( 111 ) 220.748
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02404
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Horváth Judit, Budapest (HU)
dr. Szeidl Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.749
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02403
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Limonita SD Kft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 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 ) 220.750
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02269
( 220 ) 2016.07.06.
( 732 ) Globomax Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hanganyag és képi információ digitális rögzítésére, archiválására és automatikus szabályozására szolgáló

elektronikus berendezés; képi információk digitális rögzítésére, közvetítésére és archiválására szolgáló kamera;
hanganyag konvertálására és hálózati visszahallgatására, valamint kamera vezérlésére alkalmas speciális
felhasználású számítógép.
( 111 ) 220.751
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02413
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Fehér Ajtó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Schmidt 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).
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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 220.752
( 151 ) 2017.02.14.
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( 210 ) M 16 02406
( 220 ) 2016.07.21.
( 732 ) Shen Ku-Liang, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) Lancastlife
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kivéve sportcipők és futball cipők, kalap és sapka.

( 111 ) 220.753
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02414
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Fehér Ajtó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Schmidt 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).
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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 220.754
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02556
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 740 ) Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Colonnade Atlasz Utasbiztosítás
( 511 ) 36

Biztosítás.

( 111 ) 220.755
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 16 02561
( 220 ) 2016.08.06.
( 732 ) Kőbányainé Lányi Eszter, Budapest (HU)
( 541 ) Eszthair Studio
( 511 ) 44

Szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

( 111 ) 220.757
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( 151 ) 2017.02.15.
( 210 ) M 16 01636
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim 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).
( 111 ) 220.758
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 01859
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) Soós Olivér Gábor, Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
21

Söröskorsó alátétek; sörökkel kapcsolatos ajándéktárgyak ebben az osztályban.
Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sörökkel
kapcsolatos ajándéktárgyak ebben az osztályban.
32

Sörök.

( 111 ) 220.759
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 01722
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 220.760
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 01723
( 220 ) 2016.05.20.
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( 732 ) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 220.761
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 02147
( 220 ) 2016.06.22.
( 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 ) 220.762
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 02149
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 220.763
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 02152
( 220 ) 2016.06.22.
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( 732 ) Tóth Albert, Szentendre (HU)

( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.764
( 151 ) 2017.02.16.
( 210 ) M 16 02155
( 220 ) 2016.06.23.
( 732 ) Exonreal Ingatlan Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.
( 111 ) 220.769
( 151 ) 2017.02.17.
( 210 ) M 16 02176
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Kun Richárd, Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

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

vetőmagok; élő növények és virágok; virághagymák.
35

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

ügyletekkel kapcsolatosan; kiállítások szervezése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása; virágküldő szolgáltatások.

42

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

kapcsolódó szoftwer tervezések és fejlesztések.
( 111 ) 220.776
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 00549
( 220 ) 2016.02.22.
( 732 ) Enterprise Communications Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
38

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

42

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

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

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.777
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02109
( 220 ) 2016.06.17.
( 732 ) Family Life Success Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Pavelka Andrea, Székesfehérvár
( 541 ) Forrásoldat
( 511 ) 3
5
29

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

( 111 ) 220.778
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02251
( 220 ) 2016.06.30.
( 732 ) Smartphone Hungary Kft., Nagydobos (HU)
( 546 )

( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

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).
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( 111 ) 220.779
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02252
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) OTTONEO Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 220.780
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02318
( 220 ) 2016.07.12.
( 732 ) Straub Dezső, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.781
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02393
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Medicover Egészségközpont Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Életünk az egészség
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 220.782
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02398
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( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRENALOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 111 ) 220.783
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02399
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) MDM - Magyar Diabétesz Menedzsment
( 511 ) 5
9

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

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

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

vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
44

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

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 220.784
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02400
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRUNILER
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen köszvény elleni gyógyszerek.

( 111 ) 220.785
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02539
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASTIMO
( 511 ) 5

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarölők.
( 111 ) 220.786
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02544
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.787
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02545
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) KA2AL kinderpitch
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.788
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02681
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) Független Magyar Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

biztosítási ügynöki tevékenység; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások; finanszírozási
szolgáltatások; hajókárbiztosítás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; pénzügyi
elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; takarékpénztárak; tűzkár elleni biztosítás;
életbiztosítás.
( 111 ) 220.789
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 03585
( 220 ) 2013.12.30.
( 732 ) ADAMA Irvita N.V., Curaçao (CW)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) BRISK
( 511 ) 5

Fungicidek.

( 111 ) 220.791
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 01532
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) Ocular Soft Kft., Szolnok (HU)
( 541 ) TAUPERT SZEMVIZSGÁLAT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szemvizsgálattal kapcsolatos coaching (tréning), oktatás, szakmai képzés.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 220.792
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02236
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 111 ) 220.793
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02237
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 111 ) 220.794
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02238
( 220 ) 2016.07.04.
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( 732 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 111 ) 220.795
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02239
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.
( 111 ) 220.796
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02240
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Qpharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Bactrocine
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti készítmények.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 220.797
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02241
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( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) ISG Personalmanagement Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.

( 111 ) 220.798
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02242
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Tóth Miklós, Karancslapujtő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

kekszek [sós- és édes kekszek]; kétszersültek; lisztek és más gabonakészítmények; mézeskalács; ostya [töltött és
töltetlen]; palacsinták; pékáruk; péksütemények; piskóták, piskótatészták; pralinék; sütemények [édes- és sós
sütemények]; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények és kekszek
(aprósütemények); tartós sütemények; teasütemények; zabos sütemények.
( 111 ) 220.799
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02675
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) SK8 BioMed Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
9

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

( 111 ) 220.800
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02678
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

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

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi
jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap
közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési
szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások, alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és
menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.
( 111 ) 220.801
( 151 ) 2017.02.23.
( 210 ) M 16 02679
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) METLIFE. NAVIGATING LIFE TOGETHER
( 511 ) 36

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

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi
jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap
közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési
szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások,alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és
menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.
( 111 ) 220.802
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 01141
( 220 ) 2016.04.04.
( 732 ) Kovács Éva, Budapest (HU)
( 541 ) LUX HUMANA
( 511 ) 16

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

könyvecskék, brosúrák.
35

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

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

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

oktatás; önismereti tanfolyamok; távoktatás, levelező és on-line oktatás; coaching; karrier-tanácsadás;
üzletvezetési tanácsadás; képzési és oktatási tanácsadás; oktatási szolgáltatások coaching területén; oktatási és
tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása, lebonyolítása; oktatási és
képzési útmutatók kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási, tanácsadási
szolgáltatás; oktatási kézikönyvek fejlesztése, kiadása; oktatással, üzleti oktatással kapcsolatos oktatás,
szolgáltatás; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatás,
szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; spirituális és lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatás,
szolgáltatás; pszichológiai tanácsadás; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; kulturális és szórakoztató
tevékenységek szervezése; konferenciák, kiállítások szervezése; hang- és video-anyagok készítése; fényképészet.
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( 111 ) 220.803
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 01262
( 220 ) 2016.04.14.
( 732 ) SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; optikai szolgáltatások.

( 111 ) 220.804
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 01789
( 220 ) 2016.05.26.
( 732 ) Taller Antalné, Halásztelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségszalonok.

( 111 ) 220.805
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 01928
( 220 ) 2016.06.07.
( 732 ) Keve Gábor Attila, Szeghalom (HU)
( 740 ) Papp Anikó, Szeghalom
( 546 )
( 511 ) 3

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

( 111 ) 220.806
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 01932
( 220 ) 2016.06.07.
( 732 ) YLI SIKMAGNESEK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 541 ) D-TECTOR
( 511 ) 6

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

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

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

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 220.808
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 00177
( 220 ) 2016.01.21.
( 732 ) Kiss Krisztina, Budapest (HU)
Kiss János, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BREITENBACH
( 511 ) 29

Lekvárok (dzsemek), kompótok; szárított, főzött gyümölcsök; gyümölcs alapú készítmények.

33

Alkoholtartalmú italok, borok, pálinkák.

35

Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

( 111 ) 220.809
( 151 ) 2017.02.24.
( 210 ) M 16 02397
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
9

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

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

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

vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
44

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

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 220.811
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 01468
( 220 ) 2016.05.02.
( 732 ) AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

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

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői
szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások
tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;
személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;
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utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.812
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 01469
( 220 ) 2016.05.02.
( 732 ) AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Álmokat Váltunk Valóra
( 511 ) 39

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

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői
szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások
tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;
személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;
utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.813
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 02438
( 220 ) 2016.07.26.
( 732 ) Ispán Szilvia, Dömsöd (HU)
Perger Zsófia, Diósd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

25

Ruházati cikkek.

28

Ajándéktárgyak.

( 111 ) 220.814
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 02611
( 220 ) 2016.08.11.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
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céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

( 111 ) 220.815
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 02181
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft. 100 %, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) CARTINDEX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 111 ) 220.816
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 02177
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Lady Elite Fashion Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 220.818
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 01643
( 220 ) 2016.05.13.
( 732 ) Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)
( 740 ) Gőczey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nyamm
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.819
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 14 02592
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( 220 ) 2014.08.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Dupla esély
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés, kivéve a szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdető
ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
( 111 ) 220.820
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02644
( 220 ) 2016.08.15.
( 732 ) Dr. Sándor János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.821
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02498
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) Universal Leasing Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.822
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02351
( 220 ) 2016.07.14.
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( 732 ) Lázár György, Szeged (HU)

( 740 ) Dr. Balla Sándor, Szeged
( 541 ) PAVANE TÁNCEGYÜTTES ÉS ZÁSZLÓFORGATÓ CSOPORT
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.823
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02342
( 220 ) 2016.07.13.
( 732 ) "SZISZI" Vendéglátó Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Sárkány György, Kaposvár
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.824
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02069
( 220 ) 2016.06.15.
( 732 ) Nagy Béla 100%, Siófok (HU)
( 740 ) Nagy Bence Béla, Siófok
( 546 )

( 511 ) 29
40

Disznóhús; csomagolt húsok.
Vágóhidak.

( 111 ) 220.825
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 01767
( 220 ) 2016.01.16.
( 732 ) György István, Budapest (HU)
Simon Fanni, Budapest (HU)
( 546 )

M558

( 511 ) 12

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.826
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 01005
( 220 ) 2016.03.23.
( 732 ) E-Billing Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.827
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02062
( 220 ) 2016.06.14.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 111 ) 220.828
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02060
( 220 ) 2016.06.14.
( 732 ) PompAsia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Fót (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápolási cikkek; testápolási és
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szépségápolási készítmények; parfümök és illatanyagok; olajesszenciák és aromakivonatok; bőrápoló

készítmények; tusfürdők; parfümök; hidratáló testápolók [kozmetikai].
9
14

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

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

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

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

Vásznak; fürdőszobai vászonneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

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

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal,
utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy
féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal,
illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; interneten keresztül történő
eladás, on-line webshop, csomagküldő szolgálat ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,
bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek
utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,
kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; import, export, közvetítői tevékenység ruházati
cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel,
nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel,
napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel
kapcsolatban; eladási promóció mások részére ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,
bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek
utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,
kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; információadás és tanácsadás kiskereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatban; kereskedelmi tanácsadás és üzleti management segítségnyújtás; kirakatrendezés;
áruk bemutatása; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.
( 111 ) 220.829
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 02051
( 220 ) 2016.06.14.
( 732 ) AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, Göd
( 546 )

( 511 ) 28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.830
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 01931
( 220 ) 2015.11.20.
( 732 ) Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fehér Zsolt, Budapest
( 541 ) Erkölcs, Erő, Egyetértés
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
14

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

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

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.831
( 151 ) 2017.02.28.
( 210 ) M 16 01771
( 220 ) 2016.05.24.
( 732 ) DOMINO'S IP HOLDER LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
( 740 ) SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DOMINO'S
( 511 ) 30

Előkészített pizzák, hideg és meleg szendvicsek, kenyérrudacskák, frissen sütött zsömleszerű

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

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

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

Házhozszállítást nyújtó éttermi szolgáltatások.

43

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

fogyasztásra; elvitelre árusító éttermi szolgáltatások.
A rovat 110 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 16 01836
( 220 ) 2016.05.31.
( 731 ) IIS Group Kft., Kistarcsa (HU)
( 541 ) InnoPet
( 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 szereplővalamennyi 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 szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 118.116
( 210 ) M 76 00181
( 180 ) 2016.07.05.
( 111 ) 118.791
( 210 ) M 76 00898
( 180 ) 2016.07.12.
( 111 ) 118.803
( 210 ) M 76 00948
( 180 ) 2016.07.27.
( 111 ) 126.065
( 210 ) M 86 01608
( 180 ) 2016.07.17.
( 111 ) 126.066
( 210 ) M 86 01632
( 180 ) 2016.07.22.
( 111 ) 126.068
( 210 ) M 86 01648
( 180 ) 2016.07.30.
( 111 ) 126.070
( 210 ) M 86 01656
( 180 ) 2016.07.31.
( 111 ) 126.071
( 210 ) M 86 01657
( 180 ) 2016.07.31.
( 111 ) 141.997
( 210 ) M 96 02219
( 180 ) 2016.07.03.
( 111 ) 143.716
( 210 ) M 96 02353
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.717
( 210 ) M 96 02409
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.719
( 210 ) M 96 02411
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( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.721
( 210 ) M 96 02413
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.724
( 210 ) M 96 02417
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.734
( 210 ) M 96 02427
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.740
( 210 ) M 96 02355
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.741
( 210 ) M 96 02356
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.749
( 210 ) M 96 02364
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.750
( 210 ) M 96 02365
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.751
( 210 ) M 96 02366
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.754
( 210 ) M 96 02369
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.756
( 210 ) M 96 02371
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.757
( 210 ) M 96 02372
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.760
( 210 ) M 96 02373
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.763
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( 210 ) M 96 02377
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.767
( 210 ) M 96 02381
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.769
( 210 ) M 96 02383
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.777
( 210 ) M 96 02391
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.785
( 210 ) M 96 02406
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.787
( 210 ) M 96 02408
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 143.800
( 210 ) M 96 02394
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 144.991
( 210 ) M 96 02424
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 145.828
( 210 ) M 96 02363
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 146.426
( 210 ) M 96 02317
( 180 ) 2016.07.15.
( 111 ) 187.911
( 210 ) M 06 02559
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.912
( 210 ) M 06 02576
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.913
( 210 ) M 06 02573
( 180 ) 2016.07.25.
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( 111 ) 187.914
( 210 ) M 06 02556
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.915
( 210 ) M 06 02565
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.916
( 210 ) M 06 02555
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.917
( 210 ) M 06 02552
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.918
( 210 ) M 06 02554
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.919
( 210 ) M 06 02550
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.920
( 210 ) M 06 02569
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.921
( 210 ) M 06 02568
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.922
( 210 ) M 06 02553
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.923
( 210 ) M 06 02560
( 180 ) 2016.07.25.
( 111 ) 187.992
( 210 ) M 06 02468
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 187.993
( 210 ) M 06 02456
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 187.994
( 210 ) M 06 02462
( 180 ) 2016.07.18.
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( 111 ) 187.996
( 210 ) M 06 02453
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 187.997
( 210 ) M 06 02449
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 187.998
( 210 ) M 06 02447
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 187.999
( 210 ) M 06 02451
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.000
( 210 ) M 06 02454
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.001
( 210 ) M 06 02458
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.002
( 210 ) M 06 02467
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.003
( 210 ) M 06 02439
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.004
( 210 ) M 06 02463
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.006
( 210 ) M 06 02460
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.013
( 210 ) M 06 02455
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.014
( 210 ) M 06 02457
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.015
( 210 ) M 06 02444
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( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 188.016
( 210 ) M 06 02441
( 180 ) 2016.07.18.
( 111 ) 189.700
( 210 ) M 06 01332
( 180 ) 2016.04.18.
( 111 ) 189.834
( 210 ) M 06 00746
( 180 ) 2016.03.03.
A rovat 66 darab közlést tartalmaz.

M569

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 118.473
( 732 ) DAIMLER AG, Stuttgart (DE)
( 111 ) 118.768
( 732 ) OMS Investments, Inc. (Delaware állam törvényei működő vállalat), Los Angeles, CA 90067 (US)
( 111 ) 118.853
( 732 ) NBCUniversal Media, LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 118.916
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
( 111 ) 118.918
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 111 ) 119.008
( 732 ) PLR IP Holdings, LLC, Minnetonka, Minnesota (US)
( 111 ) 119.225
( 732 ) Phenomenon Agents Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 119.426
( 732 ) GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 119.475
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 111 ) 119.476
( 732 ) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)
( 111 ) 119.540
( 732 ) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 119.625
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 119.626
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 119.833
( 732 ) Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)
( 111 ) 120.441
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 122.541
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( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

( 111 ) 126.140
( 732 ) MAR-NE-VÁLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 126.360
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 126.703
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 126.704
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 126.705
( 732 ) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)
( 111 ) 126.902
( 732 ) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington,Delaware (US)
( 111 ) 146.550
( 732 ) Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)
( 111 ) 146.556
( 732 ) The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New
York (US)
( 111 ) 148.153
( 732 ) Dr. Szegedi Zoltán, Budapest (HU)
( 111 ) 148.299
( 732 ) VITAPHARMA Gyógyszer és Gyógytermék Kereskedelmi Betéti Társaság, Gyula (HU)
( 111 ) 148.717
( 732 ) British Airways PLC, Harmondsworth, West Drayton (GB)
( 111 ) 148.818
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok bej.cég, Ewing, New Jersey (US)
( 111 ) 148.933
( 732 ) Fábián Kázmér, Kunszentmiklós (HU)
( 111 ) 148.937
( 732 ) Dreamwell, Ltd., Atlanta (US)
( 111 ) 149.324
( 732 ) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 149.887
( 732 ) VYLYAN Szőlőbirtok és Pincészet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisharsány (HU)
( 111 ) 150.264
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( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 111 ) 151.029
( 732 ) Sunbeam Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 151.031
( 732 ) Sunbeam Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 151.057
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 151.059
( 732 ) Bacardi & Company Limited ( Liechtenstein Hercegségben bejegyzett cég ), Vaduz (LI)
( 111 ) 151.090
( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat),
LOS ANGELES, Kalifornia állam (US)
( 111 ) 151.114
( 732 ) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumut (ID)
( 111 ) 151.206
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 151.296
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 151.327
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 151.360
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 151.501
( 732 ) Mingtai Chemical Co., Ltd., Taoyuan Hsien (TW)
( 111 ) 151.607
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc., Ewing, New Jersey (US)
( 111 ) 151.665
( 732 ) Bausch & Lomb Incorporated (New York államban bejegyzett cég), Rochester, New York (US)
( 111 ) 151.688
( 732 ) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Century City, California (US)
( 111 ) 151.813
( 732 ) EMC Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Hopkinton, Massachusetts (US)
( 111 ) 151.917
( 732 ) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 151.918
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( 732 ) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

( 111 ) 151.919
( 732 ) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 151.945
( 732 ) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 152.168
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok bej.cég, Ewing, New Jersey (US)
( 111 ) 152.399
( 732 ) Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Ohio (US)
( 111 ) 152.787
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 152.980
( 732 ) FL Retail Operations LLC (New York állam törvényei szerint működő cég), New York, NY (US)
( 111 ) 154.071
( 732 ) HENKEL Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 154.175
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.463
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Ewing, New Jersey (US)
( 111 ) 154.490
( 732 ) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.898
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 155.240
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 155.402
( 732 ) Guerlain Societe Anonyme, Párizs (FR)
( 111 ) 155.658
( 732 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
( 111 ) 155.719
( 732 ) The Boeing Company, Seal Beach,California (US)
( 111 ) 156.629
( 732 ) La Senza Corporation, Halifax, Nova Scotia (CA)
( 111 ) 156.813
( 732 ) Flowserve Management Company, Irving, Texas (US)
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( 111 ) 158.563
( 732 ) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 158.637
( 732 ) Esprit International, New York, New York (US)
( 111 ) 160.947
( 732 ) Hemotrade Kereskedelmi Termeltető és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)
( 111 ) 160.961
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok bej.cég, Ewing, New Jersey (US)
( 111 ) 189.165
( 732 ) Zsolnai Endre, Budapest (HU)
( 111 ) 189.836
( 732 ) HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunhalas (HU)
( 111 ) 190.308
( 732 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.498
( 732 ) Hungaro Hansa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.621
( 732 ) Lufi-Buli Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.724
( 732 ) Zhao Fei, Budapest (HU)
( 111 ) 190.732
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Beijing (CN)
( 111 ) 190.875
( 732 ) Marquard Media International AG, Baar (CH)
( 111 ) 190.890
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.020
( 732 ) CECED Magyarország Egyesülés, Budapest (HU)
( 111 ) 191.021
( 732 ) CECED Magyarország Egyesülés, Budapest (HU)
( 111 ) 191.182
( 732 ) HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.419
( 732 ) VIVIENVÍZ Kft., Felcsút (HU)
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( 111 ) 191.569
( 732 ) Stahl Judit, Budapest (HU)
( 111 ) 191.585
( 732 ) Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szombathely
(HU)
( 111 ) 191.642
( 732 ) ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.647
( 732 ) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.653
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.713
( 732 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 191.717
( 732 ) dr. Csikesz Tamás, Budapest (HU)
( 111 ) 191.903
( 732 ) ENERGY BEVERAGES LLC, Corona, California (US)
( 111 ) 192.031
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.181
( 732 ) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
( 111 ) 192.191
( 732 ) Li Jian Feng, Budapest (HU)
( 111 ) 192.320
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.346
( 732 ) MADAUS GmbH, , Köln (DE)
( 111 ) 192.351
( 732 ) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 192.461
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Beijing (CN)
( 111 ) 192.568
( 732 ) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 192.680
( 732 ) Seven Towns Limited, London (GB)
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( 111 ) 192.755
( 732 ) Starter Akkumulátorgyártó Kft., Eger (HU)
( 111 ) 192.770
( 732 ) Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)
( 111 ) 192.771
( 732 ) PepsiCo, Inc. (North Carolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 192.775
( 732 ) Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)
( 111 ) 192.776
( 732 ) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államb törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)
( 111 ) 192.878
( 732 ) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 193.112
( 732 ) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
( 111 ) 193.369
( 732 ) BELFRIT MASTER HUNGARY KFT, Budapest (HU)
( 111 ) 193.634
( 732 ) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 193.752
( 732 ) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 193.873
( 732 ) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
( 111 ) 194.620
( 732 ) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington,Delaware (US)
( 111 ) 194.628
( 732 ) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington,Delaware (US)
( 111 ) 194.756
( 732 ) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington,Delaware (US)
( 111 ) 194.757
( 732 ) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington,Delaware (US)
( 111 ) 194.897
( 732 ) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
( 111 ) 216.169
( 732 ) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, New York (US)
A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 119.372
( 732 ) Blue Cube IP LLC (a Delaware limited liability company), Midland (US)
( 111 ) 120.706
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 111 ) 121.211
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 111 ) 131.652
( 732 ) Winning Moves International Limited, London (GB)
( 111 ) 140.754
( 732 ) Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)
( 111 ) 142.118
( 732 ) XXI. század Média Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 146.753
( 732 ) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES SWITZERLAND GmbH, CH-6006 Luzern (CH)
( 111 ) 147.379
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 148.023
( 732 ) Blue Cube IP LLC (a Delaware limited liability company), Midland (US)
( 111 ) 148.937
( 732 ) Dreamwell, Ltd., Atlanta (US)
( 111 ) 152.123
( 732 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 154.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.685
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 111 ) 155.853
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 160.420
( 732 ) INFOK Ingatlanforgalmazó és Kezelő Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 167.172
( 732 ) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest (HU)
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( 111 ) 173.217
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.270
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.793
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 175.964
( 732 ) Chen Jian Zhong, Budapest (HU)
( 111 ) 179.230
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.622
( 732 ) PANNON Borrégió Tanácsa, Bonyhád (HU)
( 111 ) 183.688
( 732 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.689
( 732 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.549
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.551
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.315
( 732 ) MÁVAUT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.751
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.400
( 732 ) Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.724
( 732 ) Zhao Fei, Budapest (HU)
( 111 ) 190.732
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Beijing (CN)
( 111 ) 191.585
( 732 ) Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szombathely
(HU)
( 111 ) 192.087
( 732 ) SANNIN MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 192.461
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Beijing (CN)
( 111 ) 193.348
( 732 ) Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.249
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 194.584
( 732 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.261
( 732 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.412
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.416
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.293
( 732 ) Zhao Fei, Budapest (HU)
( 111 ) 198.724
( 732 ) BNI Global, LLC, Charlotte, NC 28277 (US)
( 111 ) 199.195
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 199.198
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 199.200
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 200.382
( 732 ) XXI. század Média Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.814
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 200.852
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.903
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.908
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 201.266
( 732 ) ZHS IP Europe Sárl, Nyon (CH)
( 111 ) 201.303
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 201.824
( 732 ) Lotte Advanced Materials Co., Ltd., Yeosu-si, Jeollanam-do (KR)
( 111 ) 202.026
( 732 ) Dr. Horváth Gábor, Gödöllő (HU)
( 111 ) 202.660
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.416
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.882
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.270
( 732 ) innogy SE, Essen (DE)
( 111 ) 206.173
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.170
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.483
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.556
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.251
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.499
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.695
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.838
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.897
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.910
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( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 210.756
( 732 ) Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)
( 111 ) 210.759
( 732 ) Balogh Norbert, Budapest (HU)
Gál Péter, Budapest (HU)
Mihók András, Csömör (HU)
( 111 ) 211.299
( 732 ) MORANE PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.398
( 732 ) Shirli Davidson, Budapest (HU)
( 111 ) 212.563
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.774
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.225
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 214.814
( 732 ) Novartis Consumer Health S.A., 1197 Prangins (CH)
( 111 ) 215.234
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 215.394
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 215.719
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 215.814
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.897
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 217.293
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.193
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.403
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 218.628
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.685
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.920
( 732 ) Inulinu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 219.141
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 219.452
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 219.723
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 219.724
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 219.750
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.170
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.171
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.202
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.259
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.322
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
A rovat 97 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 118.853
( 732 ) NBCUniversal Media, LLC, New York, New York (US)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 119.070
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 119.434
( 732 ) Mallinckrodt LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 119.475
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 120.724
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 122.727
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 124.972
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 125.620
( 732 ) Mundipharma AG, Basel (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 125.975
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 126.703
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 126.704
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 130.225
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 130.516
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 136.745
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
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Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

( 111 ) 141.323
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 147.581
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 148.003
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.090
( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat),
LOS ANGELES, Kalifornia állam (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.206
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.296
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 151.327
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest
Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 151.360
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest
Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.629
( 732 ) La Senza Corporation, Halifax, Nova Scotia (CA)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.136
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 165.478
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
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( 740 ) Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 168.170
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.125
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.126
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.871
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 181.342
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 183.260
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 184.499
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 185.154
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 186.945
( 732 ) Rézangyal Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.256
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 189.826
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 189.967
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 191.025
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 192.771
( 732 ) PepsiCo, Inc. (North Carolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 199.037
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 200.063
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 200.627
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 200.691
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 201.074
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 201.297
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 202.038
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( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 202.587
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 202.624
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 205.592
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 207.363
( 732 ) Csek Veronika 1/3, Budapest (HU)
Csek Zoltán Károly 1/3, Budapest (HU)
Csekné Garaba Zsuzsanna 1/3, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 111 ) 207.396
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 207.823
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 207.968
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 211.104
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 211.105
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 211.106
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 213.255
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 213.266
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 213.267
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 213.622
( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 213.933
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 214.393
( 732 ) Mundipharma AG., Basel (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 215.793
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 215.908
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.368
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.369
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.370
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( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.371
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 216.469
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 216.471
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 216.472
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 216.473
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 216.735
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
( 111 ) 217.605
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) MKB Bank Zrt., Budapest
Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
A rovat 75 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 118.853
( 732 ) NBCUniversal Media, LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 119.007
( 732 ) Del Monte Foods, Inc.(a Delaware Corporation), Walnut Creek (US)
( 111 ) 119.070
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
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( 111 ) 119.434
( 732 ) Mallinckrodt LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 111 ) 120.724
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 122.727
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 124.972
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 125.620
( 732 ) Mundipharma AG, Basel (CH)
( 111 ) 125.975
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 126.703
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 126.704
( 732 ) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 130.225
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 130.516
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 136.745
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 141.323
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 147.581
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 148.003
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 151.090
( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat),
LOS ANGELES, Kalifornia állam (US)
( 111 ) 151.206
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 151.327
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
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( 111 ) 151.360
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 156.629
( 732 ) La Senza Corporation, Halifax, Nova Scotia (CA)
( 111 ) 159.136
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 165.478
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 111 ) 168.170
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.125
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.126
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.871
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 111 ) 181.342
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.260
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.499
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.154
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.256
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.826
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.967
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.025
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.771
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( 732 ) PepsiCo, Inc. (North Carolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

( 111 ) 199.037
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.063
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.627
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.691
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.074
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.297
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.038
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.587
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.624
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.592
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.396
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.823
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.968
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.844
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.845
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.104
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.105
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 211.106
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.777
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.255
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.266
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.267
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.622
( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Los Angeles, California (US)
( 111 ) 213.933
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 214.393
( 732 ) Mundipharma AG., Basel (CH)
( 111 ) 215.793
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 215.908
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 216.368
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 216.369
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 216.370
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 216.371
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 111 ) 216.418
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 216.469
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.471
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 216.472
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.473
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.735
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.176
( 732 ) InterSim Online Alkalmazások Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)
( 111 ) 217.605
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
A rovat 76 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 118.768
( 732 ) OMS Investments, Inc. (Delaware állam törvényei működő vállalat), Los Angeles, CA 90067 (US)
( 111 ) 119.070
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 120.724
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 122.727
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 124.972
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 125.975
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 130.225
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 130.516
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 136.745
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 141.323
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 147.581
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 148.003
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 151.206
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 152.399
( 732 ) Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Ohio (US)
( 111 ) 152.980
( 732 ) FL Retail Operations LLC (New York állam törvényei szerint működő cég), New York, NY (US)
( 111 ) 156.629
( 732 ) La Senza Corporation, Halifax, Nova Scotia (CA)
( 111 ) 168.170
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.125
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.126
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.260
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.499
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.154
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.428
( 732 ) TAMA Hungary Kft., Berettyóújfalu (HU)
( 111 ) 189.256
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.826
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.836
( 732 ) HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunhalas (HU)
( 111 ) 189.967
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.744
( 732 ) Magyar Szilárd, Budapest (HU)
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( 111 ) 191.025
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.770
( 732 ) Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)
( 111 ) 192.775
( 732 ) Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)
( 111 ) 199.037
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.063
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.627
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 200.691
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.074
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.297
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.038
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.587
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.624
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.592
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.529
( 732 ) SOFIDEL ROMANIA S.A., Calarasi (RO)
( 111 ) 207.059
( 732 ) SOFIDEL ROMANIA S.A., Călăraşi (RO)
( 111 ) 207.396
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.823
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.968
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( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 211.104
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.105
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.106
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.255
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.266
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.267
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.933
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.469
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.471
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.472
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.473
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.735
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.605
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
A rovat 59 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 16 02794
( 731 ) Bozóki János, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 13 01266
( 731 ) K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 14 02406
( 731 ) K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01632
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01633
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01634
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01635
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01636
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 16 01304
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Illés Levente Ügyvédi Iroda, Dr. Illés Levente ügyvéd, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 16 02935
( 731 ) Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 17 00081
( 731 ) X-Technology Swiss GmbH, Wollerau (CH)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
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( 210 ) M 16 01381
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01382
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01568
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01938
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02289
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02427
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02605
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02606
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02897
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02993
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02994
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 03537
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 03689
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 210 ) M 16 03690
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 97 02257
( 731 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 03032
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 97 02404
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 05 02883
( 731 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 05 02884
( 731 ) OREX-Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 04 03512
( 731 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 04 04582
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 04581
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 03652
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 03636
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 03639
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 02402
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 03257
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00356
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 210 ) M 12 01875
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 01876
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 03160
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 03414
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 13 02746
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 13 03313
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00668
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 02520
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 02866
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 02686
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 01017
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 01785
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 02591
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01572
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01573
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02677
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 15 02274
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( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

( 210 ) M 16 02555
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01037
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01038
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 00448
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01569
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01418
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01417
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01078
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01277
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01541
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01825
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02175
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02174
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 02173
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 16 01490
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 210 ) M 16 02382
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 61 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 868.065
( 541 ) LIFT-O-MAT
( 511 ) 6-7, 9-12, 20, 28
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 970.656
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 990.523
( 546 )

( 511 ) 39, 41, 43
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.016.766
( 541 ) FILTEX
( 511 ) 7, 11, 22, 24, 42
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.162.013
( 541 ) Fair Squared
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.320.818
( 546 )

( 511 ) 11, 19-20
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.320.850
( 546 )
( 511 ) 7
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( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.320.857
( 546 )
( 511 ) 10
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.320.865
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.320.876
( 546 )
( 511 ) 16, 21
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.043
( 541 ) FXPRO TRADE LIKE A PRO
( 511 ) 36
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.063
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.069
( 541 ) PEPINO
( 511 ) 3, 5, 8, 10, 16, 21, 35
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.090
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( 546 )

( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.096
( 541 ) Touch Bank
( 511 ) 35-36
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.097
( 546 )

( 511 ) 35-36
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.102
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.202
( 546 )

( 511 ) 29-30, 33
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.240
( 546 )
( 511 ) 7
W58

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 5. szám, 2017.03.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.270
( 541 ) TECHNOPART
( 511 ) 7, 11-12
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.338
( 541 ) Simplee
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.424
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.436
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 37, 41-42
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.487
( 541 ) PERSONAL FIT
( 511 ) 25
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.550
( 541 ) OMNICOL
( 511 ) 1, 19, 35
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.561
( 546 )
( 511 ) 5, 29-30
( 580 ) 2016.12.01.
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( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.582
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.588
( 541 ) CONNECT EXCELLENCE
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.640
( 546 )
( 511 ) 14
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.642
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.645
( 541 ) FIRST GUILD
( 511 ) 33
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.721
( 546 )

( 511 ) 3, 21, 35
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.728
( 541 ) NEXTEV
( 511 ) 12, 37
( 580 ) 2016.12.01.
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( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.739
( 546 )
( 511 ) 6-8, 35, 40
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.790
( 541 ) APRANAX
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.953
( 541 ) primera
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.12.01.
( 450 ) GAZ 47/2016
( 111 ) 1.321.966
( 546 )

( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.321.989
( 541 ) VISU.STORE
( 511 ) 9, 35, 42
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.035
( 546 )

( 511 ) 1, 31
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.117
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2016.12.08.
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( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.172
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.176
( 541 ) INDIAN CHERRY
( 511 ) 32-33, 43
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.187
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.217
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.296
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.318
( 546 )

( 511 ) 7
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( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.353
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.511
( 546 )

( 511 ) 37, 42
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.516
( 541 ) SMALL SUN
( 511 ) 11, 18, 21
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.586
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.610
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.626
( 541 ) SLIPSET
( 511 ) 6
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.643
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( 541 ) OLIVIA
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.691
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.703
( 546 )

( 511 ) 6-8, 16, 22, 35, 37, 41
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.717
( 541 ) STOUT
( 511 ) 6-9, 11, 17, 19
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.759
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.798
( 546 )

( 511 ) 3, 8, 21, 35
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.932
( 546 )
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( 511 ) 10
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.322.960
( 546 )
( 511 ) 10
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.024
( 541 ) FLOWER ME UP
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.053
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.055
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.065
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.084
( 546 )

( 511 ) 9-10, 38, 42
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
( 111 ) 1.323.137
( 541 ) FLIP
( 511 ) 36, 41
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
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( 111 ) 1.323.165
( 546 )

( 511 ) 1-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-35, 38-39, 42, 44
( 580 ) 2016.12.08.
( 450 ) GAZ 48/2016
A rovat 67 darab közlést tartalmaz.
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