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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

28

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 16 01404
( 220 ) 2016.04.26.
( 731 ) Unipharma Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) UNIPATIKA
( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing szolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing-célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások, például
honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján, a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán vényes és
nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok, orvostechnikai
eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők, kompressziós
harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények, csecsemő- és
gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi és
laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,
gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,
étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott
gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az
állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,
emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,
kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és
tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi
felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,
gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,
különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és
körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.
44

Gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás,

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése).
( 210 ) M 16 01710
( 220 ) 2016.05.18.
( 731 ) Saint James Hospital Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ijjas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Saint James Szemészeti Központ
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 16 01714
( 220 ) 2016.05.17.
( 731 ) IJ. Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
M737
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zsírok.
30

Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

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

Magyarországról származó 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.
( 210 ) M 16 01719
( 220 ) 2016.05.20.
( 731 ) Bass Music Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BLADERUNNAZ
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 01765
( 220 ) 2016.05.23.
( 731 ) AGROMOLNÁR Malomipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországon előállított lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

Magyarországon előállított gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

áruosztályokba.
40

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

( 210 ) M 16 01857
( 220 ) 2016.06.01.
( 731 ) 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).
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( 210 ) M 16 01998
( 220 ) 2016.06.08.
( 731 ) Galaxy Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, arc- és testápoló szerek, hajmosó, hajformázó és

hajápoló szerek, hajfestékek.
21

Bontófésűk, fésűk, kozmetikai eszközök.

25

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

( 210 ) M 16 02079
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) Dr. Petro Kinga, Bercel (HU)
( 740 ) Hunginvest Mérnöki Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Helyénvaló Iskola
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 02140
( 220 ) 2016.06.21.
( 731 ) Szabó László, Maklár (HU)
( 740 ) dr. Tóth Tímea, Eger
( 541 ) FruitCafé
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

11

Főzőberendezések, amelyek alkalmasak FruitCafé főzésére.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, amelyek alkalmasak a FruitCafé tárolására.

30

Gyümölcsből készült kávé, mely vörös szőlőből/fekete ribizliből/piros

ribizliből/csipkebogyóból/feketeszederből készül.
32

Gyümölcsitalok és gyümöcslevek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 02425
( 220 ) 2016.07.22.
( 731 ) Mátyás Pálinkaház Kft., Kiskőrös (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 02434
( 220 ) 2016.07.25.
( 731 ) Panorama Design Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) cottonballlights
( 511 ) 11

Csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; ívlámpák; izzószálas égők;

lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsikhoz; lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos; lámpák világításra; lampionok; LED-diódás világító berendezések; mennyezetvilágítások; világító
berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez.
22

Harangok karácsonyfákra; hógömbök [dísztárgyak]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

cukorkaféléket.
28

Állati szőr; csomagoló kötelek; csomagoló zsinegek; előtetők textilanyagokból; erszényes kerítőhá1ók;

eszpartófű, alfafű; fésült gyapjú; függőágyak; füvek kárpitozáshoz; gyapjú [állati szőr]; gyapjú kárpitozáshoz;
gyapjúpihe, gyapjúpehely; gyapothulladékok; gyapothulladékok [tömőanyag]; gyapotkóc; hálók; hálózat; hámok,
nem fémből, anyagmozgatáshoz; háncs; hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz; hócsalánrostok;
hulladékselyem; hurkok, hálók [csapdák]; juta; kábelek, nem fémből; kapok; karbonrostok textilipari használatra;
kártolt gyapjú; kender; kenderhevederek; kévekötelek, nem fémből; kóc, kenderkóc; kókuszrostok; kötelek;
kötelek, nem fémből; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötőelemek, nem fémből; kötözőanyagok, nem fémből,
mezőgazdasági használatra; kötözőfonalak, nem fémből; kültéri ámyékolók textilből; léggát/légfüggöny; lenyírt
gyapjú; nyers gyapot; nyers len, tilolt; nyersselyem; nyers textilrostok; nyers vagy kezelt gyapjú; ostorszíjak;
övek, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz; ponyvák szintetikus anyagokból; rafia; sátrak; selyemgubók;
selyemhulladék; súlyzsinórok tolóablakokhoz; szalagok kötözésre, nem fémből; szalagok szőlő kötözésére;
szalagok zsalugáterekhez; szalmaburkolatok palackokhoz; szizál [agaverost]; szűrővatta; textilrostok;
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tömőanyagok; üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra; viaszos fonalak [cipészfonalak]; zsákok

[kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek
hálókhoz; zsinegek papírból; zsinegek, spárgák; zsinórok fényképek felfüggesztéséhez.
( 210 ) M 16 02572
( 220 ) 2016.08.08.
( 731 ) Szűcs Judit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina, 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.
16

Nyomdaipari termékek; fényképek.

35

Reklámozás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 16 02576
( 220 ) 2016.08.08.
( 731 ) Magyar Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisan rögzített média.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek;

tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.
41

Konferencia szervezése és lebonyolítása, szakmai képzés.

42

Számítástechnikai hardver.

( 210 ) M 16 02633
( 220 ) 2016.08.15.
( 731 ) Talamilk Kft., Bácsszentgyörgy (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús- hús- és kolbászáru, hús- és kolbászkonzervek, húskivonatok, és mindenfajta húsok, vadhús és

húskivonatok.
35

Húsipari termékek kis- és nagykereskedelme.

40

A 29. áruosztályban megjelölt termékek feldolgozása.

( 210 ) M 16 02720
( 220 ) 2016.08.24.
( 731 ) IKO Digital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Breuer Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) fintechradar
( 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 02882
( 220 ) 2016.09.08.
( 731 ) Nagy István, Budapest (HU)
( 541 ) BÉCSI FEKETE
( 511 ) 35

Béccsel kapcsolatos online reklámozás; Béccsel kapcsolatos reklám-, marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva.
38

Béccsel kapcsolatos kommunikáció online blogokon keresztül, Béccsel kapcsolatos online információ

továbbítás, Béccsel kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatás, Béccsel kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás.
41

Béccsel kapcsolatos online szórakoztatás nyújtása, Béccsel kapcsolatos oktatás biztosítása, Béccsel

kapcsolatos távoktatói szolgáltatások, Béccsel kapcsolatos képzések biztosítása, Béccsel kapcsolatos blogírás
szolgáltatás.
( 210 ) M 16 02908
( 220 ) 2016.09.13.
( 731 ) Szociális Klaszter Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Flórián Tamás, Győr
( 541 ) INDA
( 511 ) 45

Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások, egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02909
( 220 ) 2016.09.13.
( 731 ) Szociális Klaszter Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Flórián Tamás, Győr
( 546 )

( 511 ) 45

Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások, egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02921
( 220 ) 2016.09.14.
( 731 ) FOX Professional Kft. 100%, Maglód (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Gépjárművek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; sofőrszolgáltatás.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 16 02935
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( 220 ) 2016.09.15.
( 731 ) Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
( 541 ) Agroinform.hu portál: Magyarország mezőgazdasági portálja
( 511 ) 16

Névjegykártya, levél és boríték, prospektus, katalógus, füzet, könyv, sajtóhirdetés, nyomtatott

sajtótermékek, postai reklámküldemény, molinó (utcai és beltéri), roll-up és pop-up, utcai tábla, reklámzacskó,
óriásplakát, falinaptár, reklámmatrica, kiállítási stand; 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 16 02936
( 220 ) 2016.09.13.
( 731 ) Bogdán Tamás, Dunaújváros (HU)
( 541 ) Vizi királyság
( 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).
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 02952
( 220 ) 2016.09.19.
( 731 ) Rajkai László, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 16 02955
( 220 ) 2016.09.19.
( 731 ) Végh János Vilmos, Hédervár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 39

Áruszállítás; áruk csomagolása és raktározása; ételek házhoz szállításával kapcsolatos szolgáltatások;

bútorszállítás, személyszállítás, betagszállítás, futárszolgálat, járművezetői szolgáltatás, költöztetés, utaskísérés,
utazásszervezés.
43

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

( 210 ) M 16 02959
( 220 ) 2016.09.19.
( 731 ) Euro-Optik Kft., Tamási (HU)
( 740 ) dr. Molnár Andrea, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 5
9

Kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek, szemcseppek, műkönnyek.
Kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék,

korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok.
44

Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

( 210 ) M 16 02983
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászati termékek és sütemények, fagylaltok.

( 210 ) M 16 02985
( 220 ) 2016.09.21.
( 731 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok, sörök kivételével; alkoholos kivonatok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserűk (bitter)

italok; likőrök; szeszes italok.
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( 210 ) M 16 03036
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) GAMMA ANALCONT Ipari Folyamatműszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jaczkó Géza, Budapest
( 541 ) TURBO TEAM
( 511 ) 9

Tudományos és ipari célra szolgáló irányítástechnikai, adatfeldolgozó, mérő-, jelző-, ellenőrző berendezések

és számítógépek ezek részegységei, tartozékai és alkatrészei, szoftverrel ellátott adathordozók.
42

Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés, rendszertervezés.

( 210 ) M 16 03041
( 220 ) 2016.09.27.
( 731 ) Zhang Wenru, Budapest (HU)
( 740 ) Chen Junsong, 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).
44

Orvosi szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi ellátás; masszázs; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai;

fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03046
( 220 ) 2016.09.26.
( 731 ) DIAMOND 99 Kft., Gyömrő (HU)
( 541 ) DIAMOND EROTIC SHOP
( 511 ) 9
10

CD-k, DVD-k, CD-Rom lemezek; digitális jelek; DVD lejátszók.
Fogamzásgátló, nem vegyi; masszírozó kesztyűk; masszírozó készülékek; óvszerek; szexuális játékszerek;

szexbabák.
( 210 ) M 16 03084
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) Vasalat Depo Kft., Jászszentlászló (HU)
( 740 ) Patyi Renáta, Kecskemét
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 03098
( 220 ) 2016.09.30.
( 731 ) ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi kutatás; társasági

kísérő szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03100
( 220 ) 2016.10.02.
( 731 ) Császár Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szalay Balázs, Budapest
( 541 ) Császár Hotel
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03104
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) dr. Serke Imre, Balatonfűzfő (HU)
( 541 ) ENWT
( 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).
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 03106
( 220 ) 2016.10.03.
( 731 ) LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lifetilt
( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.
9
16

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 16 03124
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jurida Petra Natália, Tatabánya
( 541 ) Mentes konyha
( 511 ) 16

Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,
revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,
készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,
prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak
(fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák
összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított
kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 16 03125
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Jurida Petra Natália, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,
revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,
készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,
prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak
(fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák
összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított
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kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 16 03166
( 220 ) 2015.08.13.
( 731 ) Scripps Networks, LLC, Knoxville, Tennessee (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FIXER UPPER
( 511 ) 41

Oktatási és szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen egy folyamatos program a következőkkel kapcsolatban:

lakásvásárlás, lakásfelújítás, barkácsolás, mázolás, és design különböző platformokon keresztül terjesztve az
átviteli média több formáján keresztül; szórakoztatói szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető, előre
felvett hang- és vizuális felvételek a következőkkel kapcsolatban: lakásvásárlás, lakásfelújítás, barkácsolás,
mázolás, és design; szórakoztatói szolgáltatások, nevezetesen, online tájékoztatás biztosítása televíziós show-kkal
kapcsolatban a következők vonatkozásában: lakásvásárlás, lakásfelújítás, lakásfelújítás, mázolás, és design;
weboldal biztosítása blogokkal és nem letölthető publikációkkal kapcsolatban cikkek formájában a következők
terén: lakásvásárlás, lakásfelújítás, lakásfelújítás, mázolás, és design.
( 210 ) M 16 03170
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Nagy Albert Zsolt, Vác (HU)
Kis Szilveszter Dénes, Balatonszabadi (HU)
( 740 ) Nagy Albert Zsolt, Vác
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 16 03171
( 220 ) 2016.10.05.
( 731 ) Lencsés Imre, Diósd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Gomba, szarvasgomba, tartósított gomba, szárított ehető gombák, gombakonzervek.

31

Szarvasgomba.

35

Szarvasgomba és készítményeinek forgalmazása, internetes kereskedelme.
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( 210 ) M 16 03176
( 220 ) 2016.10.06.
( 731 ) Farkas Csaba, Budapest (HU)
( 541 ) Vespresso
( 511 ) 30
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03201
( 220 ) 2016.10.07.
( 731 ) Turai Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; esküvővel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

41

Esküvővel kapcsolatos kulturális tevékenység, szórakoztatás.

( 210 ) M 16 03240
( 220 ) 2016.10.11.
( 731 ) REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás

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

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

32

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

( 210 ) M 16 03246
( 220 ) 2016.10.12.
( 731 ) Tiborszki Maja, Kiskunhalas (HU)
( 546 )
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 03285
( 220 ) 2016.10.14.
( 731 ) Tang Zhi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ujvári Tamás, 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; ércek.
37

Építkezés; öntöttvas és kovácsoltvas kapu, kapuelemek, kerítések, kerítéselemek, egyéb öntöttvas és

kovácsoltvas díszítőelemek javítása, szerelése.
40

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

( 210 ) M 16 03289
( 220 ) 2016.10.14.
( 731 ) Magyar Sörmanufaktúra Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25

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

32

Sörök.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03292
( 220 ) 2016.10.15.
( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 541 ) Hunyadi
( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 16 03293
( 220 ) 2016.10.15.
( 731 ) dr. Mateisz Renáta, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Éttermek; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03294
( 220 ) 2016.10.17.
( 731 ) Smoke Shop Center Bt., Gyömrő (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zöld rePohár
( 511 ) 21
35

Műanyag poharak.
Műanyag poharakkal kapcsolatos reklámozás; műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; műanyag poharakkal kapcsolatos irodai munkák.
( 210 ) M 16 03295
( 220 ) 2016.10.17.
( 731 ) Smoke Shop Center Bt., Gyömrő (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) rePohár
( 511 ) 21
35

Műanyag poharak.
Műanyag poharakkal kapcsolatos reklámozás; műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; műanyag poharakkal kapcsolatos irodai munkák.
( 210 ) M 16 03296
( 220 ) 2014.05.12.
( 731 ) Performix LLC, Denver, Colorado (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PERFORMIX
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra kialakított dietetikus ételek és anyagok; étrend- és

táplálékkiegészítők; vitamin és ásványi anyag készítmények.
( 210 ) M 16 03298
( 220 ) 2016.10.15.
( 731 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁROS JÁTSZMA - ISMERKEDJ OKOSAN!
( 511 ) 9

Szoftverek; játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek; virtuális valóság játékszoftverek; letölthető

számítógépes játékszoftverek; játékszoftverek videojáték-konzolokhoz; mobiltelefonokon használt számítógépes
játékszoftverek; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek
elektronikus kézi eszközökhöz; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz; globális számítógépes
hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; játékokat tartalmazó
műsoros kompaktlemezek; játékokat tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros
videoszalagok; játékokat tartalmazó műsoros dvd-k; játékokkal és szerencsejátékokkal kapcsolatos letölthető
elektronikus kiadványok; játékokkal és szerencsejátékokkal kapcsolatos letölthető tájékoztatás; rögzített
tartalmak.
28

Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; többrendeltetésű játékok

gyermekeknek; táblajáték gyűjtemények.
41

Oktatás, szórakozás és sport; oktatás és tanítás; előadások szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése; versenyek szervezése; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; játékshow-k;
játékszolgáltatások.
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( 210 ) M 16 03302
( 220 ) 2016.10.18.
( 731 ) Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Erzsébet Táborok
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Étkezdék; éttermek; kantinok; büfék; étkezdék; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges-); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok
szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.
( 210 ) M 16 03303
( 220 ) 2016.10.18.
( 731 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) SMARTLEGAL
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03315
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) Szilasi Márta, Budaörs (HU)
( 740 ) Egyed Andrea, Budapest
( 541 ) ANAHITA TEMPLE
( 511 ) 41
45

Szakmai képzés.
Spirituális tanácsadás.

( 210 ) M 16 03318
( 220 ) 2016.10.19.
( 731 ) Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)
Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EOSIN
( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;
bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;
hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;
kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes
bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis
utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;
műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska
[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,
tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák;
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övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok
táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó
kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;
bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;
bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók
[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;
ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

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

( 210 ) M 16 03356
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) ApiLand SRL, Baia Mare, Maramures (RO)
( 546 )

( 511 ) 30

Méz és méz készítmények, tiszta méhpempő, méhkenyér, tiszta propolisz, méhész ampullák.

31

Virágporok.

35

Méz, méz készítmények, virágporok kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 16 03358
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) Zundel Alexander Costia, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Jogi szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; coaching; mentoring.

( 210 ) M 16 03396
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Cool4U Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SYEN
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (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,
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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).
( 210 ) M 16 03397
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) Cool4U Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03409
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 03410
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 03411
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

M756

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 7. szám, 2017.04.18.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 03412
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 03413
( 220 ) 2016.10.27.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

M758

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 7. szám, 2017.04.18.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 16 03436
( 220 ) 2016.10.28.
( 731 ) SOL-INFO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (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).
( 210 ) M 16 03442
( 220 ) 2016.10.28.
( 731 ) OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Visio
( 511 ) 5
9

Oldatok kontaktlencsékhez.
Kontaktlencsék.

( 210 ) M 16 03443
( 220 ) 2016.11.02.
( 731 ) Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) Medipron
( 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 16 03447
( 220 ) 2016.11.02.
( 731 ) S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Marton Zoltán, Szombathely
( 541 ) eight hours
( 511 ) 9

Biztonsági védőruházat baleset vagy sérülés ellen; védőruházat sérülések megelőzésére; vegyszerek elleni

védőruházat; tűz elleni védőruházatok; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen.
10

Védőruházat orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra.

25

Munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák.

( 210 ) M 16 03449
( 220 ) 2016.11.03.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 541 ) HETEDHÉT SZERETET
( 511 ) 35

Reklámozás; árusító standok bérbeadása; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kis- és

nagykereskedelmi ügyletek.
36

Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

39

Áruk raktározása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; vasúti szállítás; teher(áru)szállítás; gépkocsival történő

szállítás; kamionos szállítás; áruk csomagolása; termékek csomagolása.
43

Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

( 210 ) M 16 03502
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) DEXETA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 03505
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Fehér Ágnes, Sárospatak (HU)
( 546 )

M760

( 511 ) 43

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 7. szám, 2017.04.18.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Vendéglátás (élelmezés), éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátóipar.

( 210 ) M 16 03508
( 220 ) 2016.11.08.
( 731 ) Sariyüce Tolga Deniz 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 03512
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Bátorfi és Tsa Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Teljes körű fogászati ellátási szolgáltatások, fogorvosi, fogászati, fogszabályozási, fogpótlási,

implantológiai, szájsebészeti, szájhigiénés, fogfehérítési és fogkozmetikai szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03514
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Magyarország újságja
( 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 03516
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Magyarország napilapja
( 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03517
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Telibe talál!
( 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 03518
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Telibe talál!
( 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 03534
( 220 ) 2016.11.10.
( 731 ) NOVICO Kft., Arnót (HU)
( 740 ) Szabó János, Arnót
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 16 03541
( 220 ) 2016.11.10.
( 731 ) Kiss Ádám József, Budapest (HU)
( 541 ) HOLNAPUTÁN
( 511 ) 35
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) környezetvédelmi és fenntarthatóság témájú műsorok, internetes
tartalomszolgáltatás.
42

Időjárás előrejelzés, prognosztika.

( 210 ) M 16 03552
( 220 ) 2016.11.11.
( 731 ) Herpai Gyula Mátyás 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rocktogon
( 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).
( 210 ) M 16 03561
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest, (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 541 ) KOTÁNYI PIROS
( 511 ) 30

Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőpor, fűszerek.

( 210 ) M 16 03563
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest, (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 541 ) KOTÁNYI PIROS, A PAPRIKA EREDETI SZÍNE
( 511 ) 30

Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőpor, fűszerek.

( 210 ) M 16 03564
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Jaklics Ákos József, Budapest (HU)
Jaklics Hajnal Mária, Gyál (HU)
( 740 ) dr. Molnár Miklós Viktor, 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).
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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).
( 210 ) M 16 03565
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Szakács Levente, Budapest (HU)
Borbás Attila Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) Prookies
( 511 ) 5
30

Protein étrend-kiegészítők.
Aprósütemény, teasütemény, cukrászsütemények, fagylalt, jégkrém, gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru],

gyümölcsös sütemények/torták, keksz, kekszek, magas protein tartalmú gabonaszeletek, palacsinták, pralinék,
sütemények, zabalapú ételek.
( 210 ) M 16 03569
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) König-Units Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Erika Éva, Balmazújváros
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 03571
( 220 ) 2016.11.14.
( 731 ) Dr. Gyovai Viola, Kecskemét (HU)
Farkas Sándorné, Kecskemét (HU)
Lovászné Gajdos Éva, Kecskemét (HU)
( 541 ) FLAVOILA
( 511 ) 3
5
25

Kozmetikai cikkek.
Étrend-kiegészítők emberek számára.
Ruházati cikkek.

( 210 ) M 16 03572
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNGARIA SWEET STYLE
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.
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( 210 ) M 16 03573
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 16 03579
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Sebestyén László, Budapest
( 541 ) Netrisk
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 16 03580
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) Tálos Gergő Imre, Győr (HU)
Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 541 ) Hajsza
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 16 03592
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) Szappanos Pálné, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Vizek, ásványvizek.

( 210 ) M 16 03593
( 220 ) 2016.11.15.
( 731 ) dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 16 03619
( 220 ) 2016.11.16.
( 731 ) ÁGOTA Alapítvány, Szeged (HU)
( 740 ) Pál Melinda, Szeged
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( 541 ) AKTÍVUM
( 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); felnőttképzési szolgáltatások, képzés programok, tananyag,
tananyagfejlesztés, képzési módszerek.
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 03629
( 220 ) 2016.11.18.
( 731 ) SCANDIC ROYAL Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
35

Ásványvizek és szénsavas vizek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03630
( 220 ) 2016.11.18.
( 731 ) SCANDIC ROYAL Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
35

Ásványvizek és szénsavas vizek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03641
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) Gurmai László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési

szolgáltatások; társkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03647
( 220 ) 2016.11.21.
( 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 03648
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)
( 541 ) CUKORFALAT
( 511 ) 30

Cukor.

( 210 ) M 16 03649
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)
( 541 ) CZUKORFALAT
( 511 ) 30

Cukor.

( 210 ) M 16 03651
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) ERMONT FRUIT Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

( 210 ) M 16 03652
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) ERMONT FRUIT Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

( 210 ) M 16 03653
( 220 ) 2016.11.22.
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( 731 ) RSports Performance Studio Kft., Sopron (HU)

( 546 )

( 511 ) 35
41

Áruminták terjesztése; marketing; reklámozás.
Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning];

fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; személyi edzői szolgáltatások
[fitnesz]; testnevelés.
43

Kantinok, büfék, étkezdék.

( 210 ) M 16 03655
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Válogatott Bionom Termékek Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Állateledellel, állatápolási, állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszer termékekkel, diétás és táplálék-kiegészítő termékekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel, drogériai cikkekkel,
babaápoló termékekkel (nem gyógyhatású) kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és
konyhai eszközökkel, mosó- és tisztítószerekkel, takarítóeszközökkel, kertészeti cikkekkel, csíráztatási és
növénytermesztési cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek intézése; könyvekkel és hangoskönyvekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozás, promóciós szolgáltatások; ruházati termékekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Elektronikus publikációk; könyvek, folyóiratok publikálása; oktatás, tanítás; oktatási célú és ismeretterjesztő

előadások tervezése és tartása.
42

Tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások áruinak és szolgáltatásainak tesztelése, elemzése és értékelése

tanúsítási célokra.
44

Egészségügyi, életvezetési, kozmetikai és szépségápolási tanácsadás.

( 210 ) M 16 03656
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) MEGAHIT MARKET Kft., Nagykanizsa (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek intézése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszertermékekkel, alkoholos

és alkoholmentes italokkal, háztartási cikkekkel, drogériai cikkekkel kapcsolatban; promóciós szórólapok
terjesztése; reklámozás.
( 210 ) M 16 03665
( 220 ) 2016.11.22.
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( 731 ) Gulyás Balázs 1/1, Baja (HU)

( 740 ) Dr. Sziráczki István, Baja
( 546 )

( 511 ) 1

Szilikongyanták; szilikonok; szilikon folyadékok; folyékony szilikon elasztomerek; szilikon oldatok festék

átnyomódását megakadályozó berendezésekben való használatra; egyéb termékek gyártásához alapanyagként
használt szilikon-karbid; időjárásállóvá tévő vegyi anyagok falazatok impregnálásához; időjárásállóvá tévő vegyi
anyagok beton impregnálásához; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve festékek és olajok];
impregnálószerek betonhoz; membránokba impregnált vegyi anyagok fehérjék folyadékoktól való elválasztására;
reagensekkel impregnált tesztcsíkok úszómedencék vizének vizsgálatához; textilszövetek impregnálására használt
vegyszerek; vegyi anyagok textíliák, szőrmék, bőrök, szövetek és nem szőtt kelmék impregnálására; vegyi
impregnáló termékek vágott, karácsonyfának szánt fenyőfák frissességének megőrzésére.
2

Szilikonlakkok; szilikonos fedőbevonatok; fóliákba impregnált korróziógátló anyagok; papírba impregnált

korróziógátló anyagok.
40

Textília impregnálása, vízhatlanná tétele.

( 210 ) M 16 03677
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Martina József, Pécs (HU)
( 541 ) Bushinkan Budo
( 511 ) 35

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

árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve;
hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;
közönségszolgálat; közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;
marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész 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; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások;
üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása
(filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok
készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai
szolgáltatások [képzés]; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;
stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői
szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása,
(nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás;
testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;
kézírás elemzése [grafológia]; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 16 03678
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) InCash Ügyvitel Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) InCash
( 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; iratmásolás,

sokszorosítás; számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme; irodagépek kölcsönzése; adatfeldolgozás;
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; reklámügynöki tevékenység.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információ-technológiai
szaktanácsadás, információ-technológiai szolgáltatás; számítógépprogramozás; web hosting szolgáltatás; kiadói
tevékenység; mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.
( 210 ) M 16 03680
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Grandis Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 9

Munkavédelmi arcvédő pajzsok; munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy sérülések ellen]; biztonsági

lábbelik balesetek vagy sérülések elleni védelemhez; biztonsági lábbelik ipari használatra [balesetek vagy
sérülések elleni védelemhez]; tűzvédelmi lábbelik; vegyi anyagok ellen védő lábbelik; baleset-, sugár- és
tűzvédelmi kesztyűk; eldobható kesztyűk laboratóriumi használatra; kesztyűk ipari célokra, sérülések elleni
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védelemre; fényvisszaverő biztonsági mellények; golyóálló kabátok, mellények; szúrás ellen védő mellények;

biztonsági szemüvegek; szemüveg; szemüvegek; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegpántok;
szemüvegre csíptethető napszemüvegek; csizmák, bakancsok [védőlábbelik].
10

Betegvizsgáló köpenyek; köpenyek sebészeti használatra; orvosi köpenyek; sebészeti köpenyek; csizmák

gyógyászati használatra.
25

Csúszásgátlók lábbelikhez; férfi- és női lábbelik; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi,

utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd
lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; pvc-ből készült lábbelik;
rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rámák lábbelikhez; szabadidő lábbelik; talpak lábbelikhez;
talpbetétek lábbelikhez; esőálló ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; időjárásálló ruházat; hőszigetelt ruházat;
kesztyűk [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; védőnadrágok; esőruhák, esőtől védő ruhák; cipőkhöz és csizmákhoz
való fém védővasalások; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; bakancsok, csizmák; bőrcipők; gyermeklábbelik;
munkacipők; munkabakancsok, munkacsizmák; téli csizmák; túrabakancsok; felsőruházat; fényvisszaverő
kabátok, dzsekik; autós kesztyűk; köpenyek; pelerin, köpeny; ujjatlan kabátok, köpenyek; fehér köpenyek kórházi
használatra; bélelt mellények; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; hagyományos koreai női
mellény [baeja]; kötött mellények; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; mellények [ruházat]; steppelt mellények; terepszínű mellények; ápolónői nadrágok; bő
szárú szabadidős nadrágok; férfi nadrágtartók; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nadrágok; bakancsok
túrázáshoz; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; fűzős bakancsok, csizmák; hegymászó
bakancsok [túrabakancsok]; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; katonai bakancsok; vízálló
csizmák, bakancsok; fatalpú szandálok; szandálok; szandálok és strandcipők; csizmaszárvédők; bokacsizmák,
rövidszárú csizmák; báránybőr kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kötött dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik,
kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ápolónői overallok; egyrészes overallok (playsuit); kezeslábas overallok;
kezeslábasok, overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; kötött pólók; nyomtatott pólók;
pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; rövid vagy hosszú ujjú pólók; ujjatlan pólók,
trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból
álló együttesek; garbó nyakú pulóverek; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; kapucnis pulóverek; környakas
pulóverek; polár pulóverek.
( 210 ) M 16 03683
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Kangatraining Magyarország Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 25

Kismamaruhák; kismamaövek [ruházat]; kismama ruhák; kismama ruházat; overallok kismamáknak;

kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama leggingek; kismama ingek; kismama felsők; hálóruhák
kismamáknak; fehérnemű kismamáknak.
28

Ugródeszkák [gimnasztikához, tornához]; tornapadok; zsámolyok, székek testedzéshez, tornához;

tornagyűrűk; tornaeszközök; torna- és sporttermékek; párhuzamos tornakorlátok; más osztályokban nem szereplő
tornaeszközök; hordozható otthoni tornaszerek; gerendák [tornaeszközök].
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Tornatermi szolgáltatások; tornatermi szolgáltatások/konditermek; tornatermi létesítmények biztosítása;

tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermek működtetése; tornatanítás nyújtása; tornatanítás; tornaórák
tartása; tornarendezvényeken használt felszerelések bérbeadása; tornarendezvények szervezése; tornák
szervezése; tornabemutatók szervezése; torna oktatás; kosárlabda tornák rendezése; egészség klubok és
tornatermek szolgáltatásai; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges
eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák;
testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testnevelés; testnevelési
létesítmények biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési
szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; testsúlycsökkentéssel
kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása; testedzés felügyelete;
testedző létesítmények biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitness edzéssel kapcsolatos
konzultáció; aerial fitness oktatás.
( 210 ) M 16 03684
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Dr. Pozsgai Péter 100%, Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TÁTON
( 511 ) 16

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

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

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

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03701
( 220 ) 2016.11.22.
( 731 ) Gamer Pont Konzol Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

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

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás, kávéház, kávézó, bár, cukrászda.

( 210 ) M 16 03702
( 220 ) 2016.11.22.
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( 731 ) dr. Puhle Michael, Budapest (HU)

( 541 ) Scientific Capital
( 511 ) 9
36

Számítógépes szoftverek.
Pénzügyi elemzések; pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés; online banki szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03709
( 220 ) 2016.11.24.
( 731 ) MAC Profi Jégkorong Befektetői Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Ferenchalmi Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok.

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 03710
( 220 ) 2016.11.24.
( 731 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ., ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gyümölcsös sütemények/torták; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.
( 210 ) M 16 03711
( 220 ) 2016.11.24.
( 731 ) Dr. Koppány Krisztián 100%, Komárom (HU)
( 541 ) SZEconomy
( 511 ) 9

Adatbázisok; számítógépes adatbázisok; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes

szoftverek; elektronikus adatbázisok; számítógépes hordozón rögzített elektronikus adatbázisok; számítógépes
szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés
engedélyezéséhez.
35

Gazdasági beszámolók elkészítése; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelzések; gazdasági

előrejelző elemzések üzleti célokra; gazdasági tanulmányok üzleti célokra; kereskedelmi és gazdasági
kapcsolatok közvetítése; koncepciók kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; üzleti célú gazdasági elemzések; üzleti
célú gazdasági tájékoztató szolgáltatások; marketing előrejelzés; piaci előrejelzés; szoftverrel kapcsolatos
tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára.
42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; adatbázisok segítségével végrehajtott tudományos kutatás; számítógéppel

segített tudományos kutatás; tudományos és ipari kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos
kutatáshoz kapcsolódó jelentések készítése; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások;
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tudományos kutatási információk és eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül; tudományos

kutatások; tudományos kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk
kapcsolódó kutatás; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és
szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépek és
szoftverek tervezése kereskedelmi elemzéshez és beszámolóhoz; számítógépes szoftverek, rendszerek és
hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus
adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépprogramok kidolgozása.
( 210 ) M 16 03715
( 220 ) 2016.11.25.
( 731 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Novo mesto (SI)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) RAWURO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 16 03716
( 220 ) 2016.11.25.
( 731 ) Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) Helmeczi András, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, üdítőitalok, alkoholmentes italok.

( 210 ) M 16 03717
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Langó Anikó, Csány (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03718
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) ANIBA-NET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati készülékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
gyógyászati készülékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; emberek esetében alkalmazott
higiéniás berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; emberek esetében alkalmazott higiéniás
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berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03720
( 220 ) 2016.11.25.
( 731 ) Wieland és Wieland Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás; oktatási

vizsgáztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;alkotóműhelyek szervezése és
lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés
(szemléltetés); iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk; online, nem
letölthető videók biztosítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
( 210 ) M 16 03721
( 220 ) 2016.11.25.
( 731 ) Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)
Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 03723
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

( 210 ) M 16 03725
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Kovács Sándor, Budapest (HU)
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Orosz Béla, Dunakeszi (HU)

( 546 )

( 511 ) 32
35

Energiaitalok.
Energiaitalok kereskedelme.

( 210 ) M 16 03729
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)
( 300 ) 57130/2016 2016.06.10. CH
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROAD PRO
( 511 ) 12

Gumiabroncsok és belsőtömlők járműkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctalpak

lánctalpas járművekhez.
( 210 ) M 16 03730
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)
( 300 ) 57128/2016 2016.06.10. CH
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) URBAN PRO
( 511 ) 12

Gumiabroncsok és belsőtömlők járműkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctalpak

lánctalpas járművekhez.
( 210 ) M 16 03738
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) MA-GUMI Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

40

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

( 210 ) M 16 03739
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Gáspár Tivadar 50%, Kiskunmajsa (HU)
Dr. Tóth István 50%, Szeged (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

40

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

( 210 ) M 16 03740
( 220 ) 2016.11.28.
( 731 ) Bock Attila, Sümeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Hang- és zenefelvételek készítése; hangfelvételi szolgáltatások; hang- és/vagy videofelvételek készítése.

( 210 ) M 16 03760
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) Szóró Kft., Sülysáp (HU)
( 740 ) Szóró József, Sülysáp
( 546 )

( 511 ) 6
40

Nyomásos és kokilla szerszámok készítése alumínium öntéshez.
Alumínium kokilla- és nyomásos öntés; fémmegmunkálással és fémek utómunkálataival kapcsolatos

szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03763
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) Szóró Kft., Sülysáp (HU)
( 740 ) Szóró József, Sülysáp
( 546 )

( 511 ) 41

Film-, videó-, és televízióműsor-gyártás; film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai;

stúdiószolgáltatások televíziók számára.
( 210 ) M 16 03769
( 220 ) 2016.11.30.
( 731 ) Popovics András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Makó Klaudia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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
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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 03775
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) slagerticket.hu
( 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 03776
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) slagerjegyek.hu
( 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 03788
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szabó Krisztián, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03789
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) HUNGARPET Szőnyegszövő és Értékesítő Német-Magyar Kft., Örkény (HU)
( 546 )
( 511 ) 27

Padlóburkolatok, mesterséges burkolatok, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők.

35

Bolti kereskedelmi szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban.

42

Tervezési szolgáltatások.
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( 210 ) M 16 03790
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mensor3D
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 16 03791
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 100%, Tószeg (HU)
( 740 ) Holló és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 16 03796
( 220 ) 2016.12.01.
( 731 ) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kustyán Georgina, Budapest
( 541 ) ECO bankszámla
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03810
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Simor Hajnalka, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, online hirdető tevékenység (ingatlannal kapcsolatos).
Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, lakás ügynökségek, diákok számára ingatlanok

bérbeadása, ingatlanok kiközvetítése, közvetítése.
( 210 ) M 16 03811
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Simor Hajnalka, Pécs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, online hirdető tevékenység (ingatlannal kapcsolatos).
Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, lakás ügynökségek, diákok számára ingatlanok

bérbeadása, ingatlanok kiközvetítése, közvetítése.
( 210 ) M 16 03812
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Medvegy Gergely, Budapest (HU)
( 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.
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 03814
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Liu Zhuowen, Geng Jin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 16 03815
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Lettero Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

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 03816
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOCUS
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energiaitalok.
( 210 ) M 16 03817
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEED
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 16 03819
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Magyar Gyógyszerészi Kamara 25%, Budapest (HU)
Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetsége 25%, Budapest (HU)
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 25%, Komárom (HU)
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 25%, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Attila, 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).
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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
( 210 ) M 16 03831
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Vitaminsziget Kft., Budapest (HU)
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03832
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) ELIXOR Medical Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukovits 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).
11

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

berendezések.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03834
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) Mamut Plan s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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).
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 03838
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) ECOOL Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECOOL
( 511 ) 3

Csúszásgátló viasz padlókhoz; fehérítő sók; felújító készítmények; fényesítő krémek, terpentinolaj, terpentin,

vegytisztító készítmények; dörzsölő szerek; csiszolószerek; csiszolófóliák; csiszolóhomok; általános súrolópor;
ipari csiszolószerek; rozsdaeltávolítók; rugalmas csiszolóanyagok; szemcsés korund; szilícium-karbid
[csiszolószer]; súrolóporok; tisztítószerek; tisztítószerek gépjárművekhez; maró tisztítószerek; mosó- és
tisztítószerek; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; járműtisztító készítmények; gépjármű polírozó szerek;
járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez; fehérítő szóda; keményítő glazúr, máz mosáshoz; vegytisztító
folyadékok; vegytisztító készítmények; vegytisztító szerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; festék
eltávolítók; festékek eltávolítására szolgáló oldószerek; festékeltávolító termékek; folteltávolító anyagok;
folteltávolító, folttisztító készítmények; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek spray formájában;
graffiti eltávolító anyagok; gyantaeltávolító anyagok; habformájú tisztító készítmények; háztartási fehérítő
készítmények; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; mosóhabok; mosóhatást fokozó szerek; mosókészítmények;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási célokra;
oldószer alapú zsírtalanító készítmények; padlócsiszoló készítmények; tisztítóanyagok fémekhez; tisztítóanyagok
kőhöz; tisztító folyadékok; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények; üvegtisztító készítmények; zsírtalanító
készítmények motorokhoz; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz, csúszásgátló folyadékok
padlókhoz.
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).
35

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

kenőanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt
árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Járművek szervizelése, javítása, karbantartása és üzemanyag feltöltés; tisztító és mosó gépek és

felszerelések bérbeadása; autók kenése; autók olajozása, zsírozása; elektromos járművek javítása és karbantartása;
gépjármű karbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása;
gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint
gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; jármű karbantartási szervizállomások;
járműmosás; járműmosó berendezések javítása; járműmosó berendezések karbantartása; járműmotorok felújítása;
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járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; járművek kenése; járművek

karbantartása és javítása; járművek rozsda elleni kezelése; közúti járművek olajozása, zsírozása; mozdonyok
karbantartása; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; vasúti teherkocsik felújítása; vízi járművek javítása
és karbantartása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
liftek és felvonók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari tisztítógépek bérbeadása; mosodai
berendezések bérbeadása; tisztító felszerelések kölcsönzése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; központi
fűtés rendszerek üzembe helyezése; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések
tervszerű szervizelése; lakatosmunkák [javítás]; szerszámok javítása; javítási információk; felvonók javítása;
gépek javítása; üzemek karbantartása; gépek karbantartása; automaták karbantartása; ipari gépek karbantartása;
épület karbantartás és javítás; elektromotorok javítása vagy karbantartása; épületközművek karbantartása és
javítása; karbantartási szolgáltatások ipari üzemekhez; műszerek karbantartása és javítása; irodaépületek javítása
és karbantartása; kompresszorok javítása és karbantartása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása; épületek
berendezéseinek karbantartása és javítása; vegyi üzemek javítása vagy karbantartása; elektromos járművek
javítása és karbantartása; ipari mosógépek javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; villanymotorok tisztítása; gépek tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása; ipari üzemek tisztítása;
épületek[belső] tisztítása, takarítása.
( 210 ) M 16 03839
( 220 ) 2016.12.05.
( 731 ) ECOOL Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Csúszásgátló viasz padlókhoz; fehérítő sók; felújító készítmények; fényesítő krémek, terpentinolaj, terpentin,

vegytisztító készítmények; dörzsölő szerek; csiszolószerek; csiszolófóliák; csiszolóhomok; általános súrolópor;
ipari csiszolószerek; rozsdaeltávolítók; rugalmas csiszolóanyagok; szemcsés korund; szilícium-karbid
[csiszolószer]; súrolóporok; tisztítószerek; tisztítószerek gépjárművekhez; maró tisztítószerek; mosó- és
tisztítószerek; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; járműtisztító készítmények; gépjármű polírozó szerek;
járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez; fehérítő szóda; keményítő glazúr, máz mosáshoz; vegytisztító
folyadékok; vegytisztító készítmények; vegytisztító szerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; festék
eltávolítók; festékek eltávolítására szolgáló oldószerek; festékeltávolító termékek; folteltávolító anyagok;
folteltávolító, folttisztító készítmények; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek spray formájában;
graffiti eltávolító anyagok; gyantaeltávolító anyagok; habformájú tisztító készítmények; háztartási fehérítő
készítmények; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; mosóhabok; mosóhatást fokozó szerek; mosókészítmények;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási célokra;
oldószer alapú zsírtalanító készítmények; padlócsiszoló készítmények; tisztítóanyagok fémekhez; tisztítóanyagok
kőhöz; tisztító folyadékok; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények; üvegtisztító készítmények; zsírtalanító
készítmények motorokhoz; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz, csúszásgátló folyadékok
padlókhoz.
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).
35

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

kenőanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt
árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Járművek szervizelése, javítása, karbantartása és üzemanyag feltöltés; tisztító és mosó gépek és

felszerelések bérbeadása; autók kenése; autók olajozása, zsírozása; elektromos járművek javítása és karbantartása;
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gépjármű karbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása;

gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint
gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; jármű karbantartási szervizállomások;
járműmosás; járműmosó berendezések javítása; járműmosó berendezések karbantartása; járműmotorok felújítása;
járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; járművek kenése; járművek
karbantartása és javítása; járművek rozsda elleni kezelése; közúti járművek olajozása, zsírozása; mozdonyok
karbantartása; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; vasúti teherkocsik felújítása; vízi járművek javítása
és karbantartása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
liftek és felvonók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari tisztítógépek bérbeadása; mosodai
berendezések bérbeadása; tisztító felszerelések kölcsönzése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; központi
fűtés rendszerek üzembe helyezése; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések
tervszerű szervizelése; lakatosmunkák [javítás]; szerszámok javítása; javítási információk; felvonók javítása;
gépek javítása; üzemek karbantartása; gépek karbantartása; automaták karbantartása; ipari gépek karbantartása;
épület karbantartás és javítás; elektromotorok javítása vagy karbantartása; épületközművek karbantartása és
javítása; karbantartási szolgáltatások ipari üzemekhez; műszerek karbantartása és javítása; irodaépületek javítása
és karbantartása; kompresszorok javítása és karbantartása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása; épületek
berendezéseinek karbantartása és javítása; vegyi üzemek javítása vagy karbantartása; elektromos járművek
javítása és karbantartása; ipari mosógépek javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; villanymotorok tisztítása; gépek tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása; ipari üzemek tisztítása;
épületek[belső] tisztítása, takarítása.
( 210 ) M 16 03842
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 9

Hangfelvételhordozók; hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.

16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; könyvek; újságok.

18

Bőr és bőrutánzatok; táskák; bőröndök.

25

Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

( 210 ) M 16 03843
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 30

Chips; csokoládé; fagylalt; jégkrém; gabonakészítmények; kávé; kekszek; müzli; pizzák; rágógumi;

szendvicsek; tea.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek; sörök.

33

Alkoholos italok a sörök kivételével.

41

Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 210 ) M 16 03844
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )
( 511 ) 9

Hangfelvételhordozók; hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.

16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; könyvek; újságok.

18

Bőr és bőrutánzatok; táskák; bőröndök.

25

Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

( 210 ) M 16 03851
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Bactofil
( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
( 210 ) M 16 03852
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Unipharma Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing szolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing-célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások, például
honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján, a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán vényes és
nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok, orvostechnikai
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eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők, kompressziós

harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények, csecsemő- és
gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi és
laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyagok és készitmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,
gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,
étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott
gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az
állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,
emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,
kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és
tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi
felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,
gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,
különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és
körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.
44

Gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás,

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése).
( 210 ) M 16 03855
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) Visnyei János, Tápiószőlős (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

30

Ételízesítő [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek.

32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények.

( 210 ) M 16 03856
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) Melis József András, Lajosmizse (HU)
Melis Eszter, Lajosmizse (HU)
Melis András József, Lajosmizse (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
29

Szappanok, illatosított szappanok.
Tejtermékek; natúr és ízesített tejkészítmények; tej; tejföl; tejsavó; tejszín; sajtok; füstölt sajtok;

sajttermékek; sajtmártások; sajtkrémek; kulturázatlan préselt sajtok: natúr, füstölt, fokhagymás, snidlinges,
lilahagymás, medvehagymás, csípős, diós, köményes, borsos, füstölt-fokhagymás, füstöltlilahagymás, füstöltdiós, füstölt-csípős ízesítésben; érlelt sajt; kultúrázott sajtok friss, érlelt, fűszeres variációban; melis köpenyes
érlelési eljárással készült tejtermék; gyúrt (ömlesztett) sajt; vaj, vajkrém; ghee vaj; vajkészítmények; koncentrált
sűrített vaj; savanyú vaj; édes tejszínes vaj; sültvaj; túró; friss leveles túró; túródesszert; túrókrémek; natúr, és
ízesített túrókészítmények; érlelt túró; tarhó túró; kefir; körözött; joghurtok; joghurt készítmények; ízesített
joghurt; joghurtkrém; író; savó; tej alapú szendvicskrémek natúr, ízesített kivitelben; kókuszos túrógolyó.
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Tejtermékek, szappanok, illatosított szappanok kereskedelme; tejtermékek látvány műhelyben és

bemutatókon keresztüli értékesítése, kereskedelme; termelői sajttálak értékesítése rendezvényekre és
összejövetelekre; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termelői tejtermék kóstolók szervezése;
értékesítési bemutatók; termékkóstolók szervezése.
( 210 ) M 16 03858
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Blikk Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 03859
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Szendrő Szilárd 100%, Ráckeresztúr (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátás szervezése születésnapi bulik
számára.
( 210 ) M 16 03863
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) Kerttrade Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
6
16

Feldolgozatlan műgyanták, műanyagok.
Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; nyomdabetűk; klisék.

( 210 ) M 16 03864
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület 100%, Győr (HU)
( 740 ) Csütörtöki Tamás, Győr
( 541 ) FS Alumni World Summit
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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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 03865
( 220 ) 2016.12.07.
( 731 ) A&B Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bokor Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEMMED INTÉZET
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03866
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03867
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Snóbli Bódi Gusztival és Margóval
( 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 03878
( 220 ) 2016.12.09.
( 731 ) Nemes Donát, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Ecetek; ízesített ecetek; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

( 210 ) M 16 03882
( 220 ) 2016.12.09.
( 731 ) Faragó Tamás, Debrecen (HU)
( 546 )
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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).
38

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

( 210 ) M 16 03883
( 220 ) 2016.12.08.
( 731 ) D-TEC Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03890
( 220 ) 2016.12.12.
( 731 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, 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 03891
( 220 ) 2016.12.12.
( 731 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OVS Fest
( 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 03894
( 220 ) 2016.12.11.
( 731 ) Dus Johann-Georg 100%, Fonyód (HU)
( 541 ) Uppetite
( 511 ) 3
31

Olajesszenciák és aromakivonatok.
Állati takarmány készítmények.
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Állattenyésztési tanácsadás.

( 210 ) M 16 03896
( 220 ) 2016.12.12.
( 731 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 30
35

Teljes kiőrlésű gabonaörleményekből készült tésztafélék, száraztészták.
Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 16 03907
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Péchy Cecília, Verőce (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TwiStyle
( 511 ) 14

Testékszerek, testékszer karikák, testékszer kitűzők, ruhadíszek ékszerek formájában; testékszerek nyújtható

zsinórokból és szalagokból.
26

Zsinórok; díszítő zsinórok; szalagok; sodrott zsinórok; zsinórok és szalagok rugalmasan nyújtható anyagból

testdíszítéshez.
( 210 ) M 16 03908
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) A-LIST CRISTAL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Galgóczi Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) A-list
( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászszalon, manikűrszolgáltatás;

szépségszalon.
( 210 ) M 16 03909
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Hága Judit, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41
43

Nyelvoktatás.
Bölcsődei szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03910
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Hága Judit, Budapest (HU)
( 541 ) Sissi - Bölcsi
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Nyelvoktatás.

Bölcsődei szolgáltatások.

( 210 ) M 16 03912
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)
( 740 ) dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
( 541 ) LIPÓTI AQUA
( 511 ) 32

Asztali vizek; ízesített vizek; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; tápanyaggal dúsított víz;

vízalapú funkcionális italok; vizek [italok]; ásványvíz [italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas
ásványvíz; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; üdítőitalok.
( 210 ) M 16 03920
( 220 ) 2016.12.13.
( 731 ) Fördős Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Puskás Martina, Békéscsaba
( 541 ) Jó ízekben otthon vagyok
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03921
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Duna Irodaház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENIUM TOWER 1
( 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).
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).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03922
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Duna Termál Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) MILLENNIUM TOWER 2
( 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).
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).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03923
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Duna Business Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUMI TOWER 3
( 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).
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).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03924
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Millennium Irodaház Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUM TOWER 4
( 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).
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).
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Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03925
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Millennium Irodaház Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUMI TOWER H
( 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).
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).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03926
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Aquam Mohai Ágnes EOOD magyarországi fióktelepe, Moha (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 210 ) M 16 03927
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BARABÁS TÉRKŐMAGAZIN
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.
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Nyomtatott kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

35

Reklámozás és marketing szolgáltatások, hirdetési felületet értékesítés.

41

Nem letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

( 210 ) M 16 03928
( 220 ) 2016.12.14.
( 731 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TÉRKŐMAGAZIN
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

16

Nyomtatott kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

35

Reklámozás és marketing szolgáltatások, hirdetési felületet értékesítés.

41

Nem letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

( 210 ) M 16 03929
( 220 ) 2016.12.15.
( 731 ) HUMANsoft Elektronikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus 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; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések
35

Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez kiskereskedelme.
38

Távközlés.

41

Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

42

Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftver fejlesztés és fenntartás;

modem és faxmodem installálás.
( 210 ) M 16 03961
( 220 ) 2016.12.16.
( 731 ) CIAO TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CIAO TRAVEL
( 511 ) 39
43

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.
Utazási irodai szolgáltatás szállásfoglalás, szállásfoglalás, szállodai foglalás; apartmanfoglalás; időleges

szállásadás.
( 210 ) M 16 03962
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 541 ) Széchenyi kártya. A név hitelez

( 511 ) 35

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

kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetési tevékenységek
számítógépes hálózaton keresztül; szponzorok felkutatása; üzleti információk; termékbemutatók szervezése;
outsourcing szolgáltatások.
36

Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák

működése; faktorálási szolgáltatások; tőkekihelyezések; tőkebefektetések; tőkeberuházások.
41

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

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; coacting /tréningek/ szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 16 03969
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro (MH)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03970
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro (MH)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03972
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) Mányoki János Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) HOOPPS
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 03975
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) Szalontai Gábor, Pécs (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).
( 210 ) M 16 03978
( 220 ) 2016.12.16.
( 731 ) Argumentum Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Greiner Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; telefonos játékszoftver;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
28

Játékfigurák; játékszerek; kitömött játékok; plüss játékszerek.

( 210 ) M 16 03979
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) Mazel Tov House Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mazel Tov
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 16 03981
( 220 ) 2016.12.19.
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( 731 ) Czagler Zsuzsanna 100%, Budapest (HU)

( 541 ) VIP Valued Inspired People Coaching Center
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 16 04001
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) Recycolor Kft, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Érdi Zsolt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
40

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

( 210 ) M 16 04004
( 220 ) 2016.12.20.
( 731 ) National Tuberous Sclerosis Association, Inc., d/b/a Tuberous Sclerosis Alliance (a California corporation),
Silver Springs, Maryland 2091 (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Karitatív szolgáltatások, konkrétan támogató szolgálat nyújtása, valamint segítő csoportok szervezése és

vezetése Sclerosis Tuberosa Complex betegséggel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságának, és a
betegséghez kapcsolódó kutatási és oktatási kezdeményezéseknek az elősegítése.
36

Jótékonysági alapítványi szolgáltatások; jótékonysági adománygyűjtés; jótékonysági szolgáltatások,

konkrétan finanszírozás nyújtása, valamint pénzbeli jótékonysági hozzájárulások elfogadása és a kapcsolódó
adminisztráció elvégzése a Sclerosis Tuberosa Complex betegséggel kapcsolatos tudományos kutatások
vonatkozásában.
44

Információ nyújtása a Sclerosis Tuberosa Complex betegség területén.

( 210 ) M 16 04015
( 220 ) 2016.12.20.
( 731 ) Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary, Budapest (HU)
( 740 ) Dittel Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek rendezése;

szórakoztatás; verseny szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 210 ) M 16 04068
( 220 ) 2016.12.28.
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( 731 ) ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
35

Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.
Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

és víz,csatornázás kereskedelme.
36

Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

37

Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;
gázszolgáltatás a gázszolgáltatáshoz szükségescső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.
39

Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgáz egyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.
40

Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

(feldolgozás).
42

Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.
( 210 ) M 16 04069
( 220 ) 2016.12.28.
( 731 ) ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
35

Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.
Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

és víz,csatornázás kereskedelme.
36

Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

37

Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;
gázszolgáltatás a gázszolgáltatáshoz szükségescső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.
39

Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgázegyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.
40

Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

(feldolgozás).
42

Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.
( 210 ) M 17 00021
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) Cseppke-Divat Bt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Adventi naptárak; ajándékkuponok; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; babakönyvek; babanaplók;

foglalkoztató füzetek gyerekeknek; foglalkoztató könyvek gyerekeknek; gyermekkönyvek; játékkártyák;
képeskönyvek; könyvek; leporelló; mesekönyvek.
20

Ágyneműk; egyedi tervezésű hálózsákok gyerekeknek; hálózsákok; párnák, díszpárnák.

25

Gyermekruházat; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;kesztyűk; pizsamák; sálak [ruházati cikkek]; sapkák.

35

Kis- és nagykereskedelmi bolti szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi csomagküldő szolgáltatások
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ruházattal, könyvekkel, ruházati kiegészítőkkel, ágyneműkkel kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi bolti

szolgáltatások; reklámszolgáltatások ruházattal, ruházati kiegészítőkkel, könyvekkel, ágyneműkkel
kapcsolatosan; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők, ágyneműk és könyvek értékesítésével kapcsolatos kis és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 00025
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 541 ) Bókolásklub
( 511 ) 41

Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szórakoztatás.
44

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások.

45

Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek között vitában); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; párkapcsolat megtartásának és elmélyítésének elősegítése;
házasságközvetítő irodák.
( 210 ) M 17 00026
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 541 ) Bókterápia
( 511 ) 41

Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szórakoztatás.
44

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások.

45

Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek között vitában); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; párkapcsolat megtartásának és elmélyítésének elősegítése;
házasságközvetítő irodák.
( 210 ) M 17 00027
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) kékfrankosday
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

41

Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 17 00028
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) furmintday
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

41

Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátás.
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( 210 ) M 17 00033
( 220 ) 2017.01.05.
( 731 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) Ingatlantájoló
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00046
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) Mezo Lézer Bt., Veresegyház (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILSYS
( 511 ) 35

Kozmetikai, egészségügyi vagy orvosi felhasználásra szánt termékek kiskereskedelme.

44

Emberi szépségápolási szolgáltatások; bőrápolási- és bőrkezelési szolgáltatások és tanácsadás; kozmetikai

szalonok; kozmetikai és kozmetológiai ápolás és kezelés; lézeres bőrfeszesítő- és bőrfiatalító szolgáltatások;
mezoterápia.
( 210 ) M 17 00047
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) Mezo Lézer Bt., Veresegyház (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BHSYS
( 511 ) 35

Kozmetikai, egészségügyi vagy orvosi felhasználásra szánt termékek kiskereskedelme.

44

Emberi szépségápolási szolgáltatások; bőrápolási- és bőrkezelési szolgáltatások és tanácsadás; kozmetikai

szalonok; kozmetikai és kozmetológiai ápolás és kezelés; lézeres bőrfeszesítő- és bőrfiatalító szolgáltatások;
mezoterápia.
( 210 ) M 17 00055
( 220 ) 2017.01.05.
( 731 ) dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROJECT
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 17 00056
( 220 ) 2017.01.06.
( 731 ) Publish and More Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁLOMGYÁR
( 511 ) 9
16

Elektronikus könyvek.
Papír és karton; nyomdaipari termékek, könyvek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; tanítási és
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oktatási anyagok (készülékek kivételével).

40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; papíráruk nyomtatása; könyvborítók készítése.

41

Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; kéziratok korrektúrázása; tördelési szolgáltatások nem
hirdetési célokra.
( 210 ) M 17 00078
( 220 ) 2017.01.10.
( 731 ) Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért, Budapest (HU)
( 740 ) Kathi Zsolt, Budapest
( 541 ) DROGOPOLY
( 511 ) 28
41

Drogprevenciós társasjáték, társasjáték szenvedélybeteg rehabilitációs programokhoz.
Drogprevenció, szenvedélybetegség prevenciója; szenvedélybeteg rehabilitációja pogramelem.

( 210 ) M 17 00093
( 220 ) 2017.01.12.
( 731 ) Magyar Pékség Termelő és Kereskedelmi Kft., Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 17 00118
( 220 ) 2017.01.12.
( 731 ) Dankó Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turán Tünde, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Kézitáska, hétköznapi utcai táska, úti táska.

21

Piperetáska, neszesszer.

25

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

( 210 ) M 17 00128
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) Silicon Laboratories Inc., Austin (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SIMPLICITY STUDIO
( 511 ) 9

Félvezetők; integrált áramkörök; integrált áramkör-komponensek; mikrovezérlők és processzorok;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; nyomtatott áramköri lapok; számítógépes hálózatokkal, adó-vevő
berendezésekkel, adóállomásokkal és vevőeszközökkel kapcsolatos számítógépes hardverekből és számítógépes
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szoftverekből álló szoftverfejlesztési eszközök általános beágyazott alkalmazásokhoz; az említettek egyike sem

ipari automatizációs szoftver; a fent említett termékek egyike sem kapható kiskereskedelmi üzletekben, a fent
említett termékek mindegyike a jelölt weboldalán és szétosztott termékfejlesztési készletekben.
( 210 ) M 17 00129
( 220 ) 2017.01.16.
( 731 ) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)
( 300 ) 1004206 2016.11.03. BX
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TI ORA
( 511 ) 30

Tea; instant tea; tea alapú italok; teapótlók; teakivonatok; tea esszenciák; teaízesítők; jegestea; gyógynövény

forrázatok, nem gyógyászati célra; teát, gyógynövényeket, gyümölcsöket, fűszereket vagy ízesítőket, vagy ezen
termékek kombinációját tartalmazó forrázatok, nem gyógyászati célra.
( 210 ) M 17 00140
( 220 ) 2017.01.17.
( 731 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Desztillált víz.

9

Akkumulátor.

( 210 ) M 17 00141
( 220 ) 2017.01.17.
( 731 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.

( 210 ) M 17 00142
( 220 ) 2017.01.17.
( 731 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.

( 210 ) M 17 00143
( 220 ) 2017.01.17.
( 731 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.

( 210 ) M 17 00151
( 220 ) 2017.01.18.
( 731 ) GRAPHAX.HU Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) GRAPHAX
( 511 ) 9

Irodagépek; irodatechnikai felszerelések; fax-berendezések; fénymásoló gépek; nyomtatók számítógépekhez;
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számítógépek; szoftverek (adathordozón rögzítettek vagy on-line letölthetőek); adathordozék számítógépekhez.

35

Irodagépek és készülékek kölcsönzése.

42

Információ-technológiai (IT) tanácsadó szolgáltatás; számítógépek és szoftverek kölcsönzése;

számítástechnikai rendszergazda-szolgáltatás; számítógépes hardwer és szoftver tervezése és fejlesztése;
számítógépes hálózatok tervezése; számítógépes hálózatok távfelügyelete; számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; szerver bérbeadás; szoftveres (on-line )szolgáltatások.
( 210 ) M 17 00152
( 220 ) 2017.01.18.
( 731 ) GRAPHAX.HU Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) "GRAPHAX.HU-ORIGINAL NOT A COPY"
( 511 ) 9

Irodagépek; irodatechnikai felszerelések; fax-berendezések; fénymásoló gépek; nyomtatók számítógépekhez;

számítógépek; szoftverek (adathordozón rögzítettek vagy on-line letölthetőek); adathordozék számítógépekhez.
35

Irodagépek és készülékek kölcsönzése.

37

Irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 17 00154
( 220 ) 2017.01.18.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Írd át a szabályokat!
( 511 ) 5

Női higiéniai termékek, nevezetesen tisztasági betétek, intim betétek, menstruációs betétek és tamponok,

egészségügyi alsónadrágok, szeméremajkak közé helyezhető női intimbetétek, női higiéniai nadrágok;
inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencia nadrágok.
41

Oktatás biztosítása a nők egyenjogúsága, a nemi diszkrimináció, a női higiénia és a pubertáskor területére

vonatkozóan.
( 210 ) M 17 00155
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) COMPU-CONSULT Tervező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A TÉNYEKNEK HISZÜNK
( 511 ) 9

Mérőberendezések, mérőműszerek; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; felügyeleti műszerek,

elektromos; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek, rögzített; számítógépperifériák.
35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; konzultáció személyzeti kérdésekben.
36

Pénzügyi konzultáció.

42

Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógéptechnológiai konzultáció;

távközléstechnológiai konzultáció; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása.
( 210 ) M 17 00360
( 220 ) 2017.02.03.
( 731 ) Girtl-Nagy Ágnes, Dunakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Mesekönyv, könyv, színező könyv, matrica, füzet, tolltartók, poszter, plakátok, képeslap.

27

Tapéta, padlószőnyegek, szőnyegek.

40

Festés.

( 210 ) M 17 00383
( 220 ) 2017.02.06.
( 731 ) Herman Ottó Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., 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).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; politikai

tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások, társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai
párttevékenység).
( 210 ) M 17 00384
( 220 ) 2017.02.06.
( 731 ) Herman Ottó Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 541 ) Független Kisgazdapárt (FKgP)
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; politikai

tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások; társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai
párttevékenység).
( 210 ) M 17 00430
( 220 ) 2017.02.09.
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( 731 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00431
( 220 ) 2017.02.09.
( 731 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00432
( 220 ) 2017.02.09.
( 731 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés 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).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00433
( 220 ) 2017.02.09.
( 731 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 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).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00437
( 220 ) 2017.02.09.
( 731 ) Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Hangstúdiók szolgáltatásai.

( 210 ) M 17 00451
( 220 ) 2017.02.09.
( 731 ) PARALLEL Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek tekintet nélkül a rögzítés, terjesztés és

hozzáférés eszközére, ill. módjára.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Könyvkiadás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

oktatás és szakmai képzés, kulturális tevékenységek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00486
( 220 ) 2017.02.14.
( 731 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) TANTOGRIP
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; kártevőirtó készítmények és cikkek; fogászati készítmények és

cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; tápanyag-adalékok állatoknak szánt
élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra;
humán étrendkiegészítők; diétás ételek betegek számára; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás ételek
gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; fájdalomcsillapítók; láz- és
fájdalomcsillapítók; érzéstelenítők, anesztetikumok; általános érzéstelenítők; helyi érzéstelenítőszerek; inhalációs
érzéstelenítők; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyszerészeti összetételek; topikus [helyi alkalmazású]
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fájdalomcsillapító krémek; orrdugulás elleni szerek; lázcsillapítók; paracetamol; vegyi készítmények

gyógyszerészeti célokra; fájdalomcsillapító gyógyszerészeti pezsgőkészítmények; gyógyszerészeti készítmények;
vegyszerek gyógyszerészeti használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely-);
herbateák [gyógyhatású italok].
( 210 ) M 17 00546
( 220 ) 2017.02.17.
( 731 ) Materion Brush Inc., Mayfield Heights, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOLDMAX
( 511 ) 6

Megfelelő formákból géppel előállított berillium-réz lemez, rúd, cső és azok alkotó elemei.

( 210 ) M 17 00575
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BIOVITAL FOLACTIVE
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 210 ) M 17 00577
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) XIREVIMA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 00677
( 220 ) 2017.02.28.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HostMe by Cordia
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00678
( 220 ) 2017.02.28.
( 731 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HostMe
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00787
( 220 ) 2017.03.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 554 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 00793
( 220 ) 2017.03.08.
( 731 ) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
A rovat 241 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 221.237
( 151 ) 2017.04.18.
( 210 ) M 17 00609
( 220 ) 2017.02.22.
( 732 ) HSA Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Helmeczi András, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 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).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 216.837
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 00904
( 220 ) 2014.03.25.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )

( 511 ) 3

Szappanok, mosó- és tisztítószerek, testhintőpor, haj- és testápoló tejek, hajápolók, készítmények fejbőr és

haj ápolására, samponok, kondicionálók és hajkondicionálók, hajápoló készítmények hajgubancok eltávolítására
és megelőzésére, fogkrémek, száj- és fogápoló készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett
készítmények, szépségápoló szerek fürdéshez és tusoláshoz, babaápolók, bőrápoló készítmények, haj-, test- és
bőrápoló olajok, krémek és fejek, olajok és krémek, kozmetikumok, hintőporok, impregnált tisztító korongok,
törlők és kendők kozmetikai használatra, nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők, a
felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
5

Nadrágpelenkák babáknak; gyógyhatású készítmények a fej és a bőr kezelésére; kenőcsök, krémek és tejek a

pelenka által okozott kiütések kezelésére, bőrtonikok, gyógyhatású bőrápoló krémek és tejek; petróleumzselé
gyógyászati célokra; a felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
( 111 ) 218.745
( 151 ) 2016.06.29.
( 210 ) M 15 00767
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELLOPAY
( 511 ) 9

Ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és
egyéb, digitális rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek
[integrált áramkörök], digitális jelek, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektronikus
határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus közlemények [letölthető],
elektromos ellenőrző berendezések, GPS készülékek, hajlékony (floppy) lemezek, időregisztráló készülékek,
interfészek [informatika], kamerás bébiőrök, kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, kompakt lemezek
[audiovideo], letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, mágneses
személyazonosító karkötők, mágneses kódolók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, memóriakártyák video
játékgépekhez, mikroprocesszorok, mobiltelefonok, modemek, okostelefonok, operációs rendszerek
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; pendrive-ok [USB], processzorok [központi adatfeldolgozó
egységek]; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; számítógépes hardver, számítógépes játékszoftver,
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák, számítógépperifériák; számítógép
programok [letölthető]; rögzített számítógépprogramok; számlálók, mérőműszerek; mágneses személyazonosító
kártyák, telefonkészülékek; vevőkészülékek (audio-, video-), vonalkód leolvasók.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása,
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beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, divatbemutatók szervezése

promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák], honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, marketing,
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére, pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése, reklámeszközök tervezése és formatervezése,reklámozás,
statisztikák összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása, szponzorok
felkutatása,telemarketing szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti hatékonyság szakértői
szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;
mobiltelefonos kommunikáció; nagysebességű adatátvitel, rádiós kommunikáció, számítógép terminálok közötti
összeköttetések; telefonösszeköttetések; telefon-szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
( 111 ) 220.436
( 151 ) 2017.01.19.
( 210 ) M 15 01276
( 220 ) 2015.05.11.
( 732 ) Bristol Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 541 ) biostar
( 511 ) 5

Acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek

gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti
alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati
használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkohol, orvosi; altatószerek; alumínium-acetát
gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati
használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs
gyógyszerészeti használatra; aranyér elleni készítmények; asztma elleni tea; atkairtó szerek; állatgyógyászati
gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények
gyógyszerészeti célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók;
bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és
állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;
balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák;
bedörzsölőszerek; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; biocidok; biológiai
készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai
szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények
gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra;
borogatások; borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm
gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra;
cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak kezelésére; cédrusfa rovarriasztókénti
használatra; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; cukrászati gyógytermékek; csersav (galluszsav)
gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj;
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dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus

kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra;
digitalin; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok
gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; egészségügyi
kendők; egészségügyi kötszerek; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok
inkontinenciában szenvedőknek; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély gyógyszerdobozok;
emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek
gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;
enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; eukaliptol gyógyszerészeti
használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér
nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítmények; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;
érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti használatra;
étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek
gyógyászati használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs
gyógyszerészeti használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni
készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő füstölő készítmények
gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez; fertőtlenítő vatta;
fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó; féregirtó szerek;
filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogyasztó pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra;
foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati
használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok
gyógyászati használatra; géz kötésekhez; gipszek orvosi célra; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok;
glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumi gyógyászati
használatra; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógyhatású adalékoanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek
humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák,
töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek,
herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök
gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek;
hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati
használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok
gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj
mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő
készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz;
iszap, orvosi; izotópok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti
használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba paszta; kandiscukor gyógyászati
használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil [parazitaölő szer]; karkötők
gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kasu gyógyszerészeti használatra; kazein étrend-kiegészítők;
káliumsók gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra;
kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kendők
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre;
kénvirág gyógyszerészeti használatra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; készítmények
gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati
használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium [szemvíz]; kollódium
gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti
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használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; korhadást okozó

gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor;
kötés, pólya kötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kreozot gyógyszerészeti
használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-);
kuráre; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa
gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin
étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; lemosószerek állatgyógyászati használatra; lemosószerek
gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt
gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő szagtalanító készítmények; légtisztító
készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra;
magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok
gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra;
maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti használatra; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti
használatra; mentol; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati használatra; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; migrén elleni ceruzák;
mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; moleszkin [bőrutánzat] gyógyászati
használatra; molyirtó papír; molyirtó szerek; morzsi kapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj
gyógyászati használatra; mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények
gyógyszerészeti használatra; narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; növényi
gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen;
nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok
kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumos pépek; opodeldok;
opoterápiára szolgáló termékek; ostyák gyógyszerészeti használatra; oxigén gyógyászati használatra;
oxigénfürdők; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra; övek havikötőkhöz; papír
mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; pasztillák gyógyszerészeti használatra;
patkánymérgek; párnák szoptatáshoz; pektin gyógyszerészeti használatra; pelenkák [bébiknek]; pepszinek
gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló
vegyi termékek; peszticidek (kártevő irtószerek); piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők;
propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrend-kiegészítők; protein
táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok
gyógyászati használatra; ragtapasz; ragtapasz orvosi célokra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi
gyógyászati használatra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati
használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek kutyáknak;
rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; sebészeti beültetett anyagok [élő szövetek]; sebészeti
kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges
megtermékenyítéshez; szarszaparilla gyógyászati használatra; szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; szárító[nedvszívó] szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs elleni
ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szem vizek; szeroterápiás gyógyszerek; székrekedés elleni
orvosságok; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő
betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;
szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag
adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor
[laktóz] gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;
tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti
használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati
használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszemirtó
szerek; tyúkszem-tapaszok; vakcinák [oltóanyagok]; vatta gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati
használatra;vállövek sebészeti használatra; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények állatgyógyászati
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használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati

használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz;
védőnadrágok [egészségügyi termékek]; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek;
vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati
használatra.
( 111 ) 220.485
( 151 ) 2017.01.20.
( 210 ) M 15 03039
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) Priskin Petra 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Sportruházat.

28

Tornafelszerelések.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.518
( 151 ) 2017.01.23.
( 210 ) M 12 02609
( 220 ) 2012.07.23.
( 732 ) Kura József, Perbál (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) Dr. Monte Bosco-Sanital Light
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

25

Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

35

Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen

termékek reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati
termékek, cipők, papucsok, lábbelik termékek tekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.
( 111 ) 220.660
( 151 ) 2017.02.09.
( 210 ) M 15 03187
( 220 ) 2015.11.20.
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) Concorde Alapforgalmazó
( 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).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.661
( 151 ) 2017.02.09.
( 210 ) M 16 00718
( 220 ) 2016.02.29.
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) Concorde Prémium Vagyonkezelés
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.728
( 151 ) 2017.02.13.
( 210 ) M 15 03642
( 220 ) 2015.12.07.
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) Concorde alap
( 511 ) 16

Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó papír, karton és az ezen anyagokból készült termékek,

nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

( 111 ) 220.729
( 151 ) 2017.02.14.
( 210 ) M 15 02534
( 220 ) 2015.09.18.
( 732 ) Galla Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; kivéve a konzerv élelmiszereket valamennyi itt
felsorolt áru tekintetében.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; tápióka és szágó; lisztek, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények (kivéve a rizs és gabona alapú készítményeket, reggelizőpelyheket); fagylaltok; cukor, méz,
melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; jég.
( 111 ) 220.835
( 151 ) 2017.03.20.
( 210 ) M 16 02162
( 220 ) 2016.06.24.
( 732 ) Trubics Zorán, Pécs (HU)
Havasi Tamás, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.859
( 151 ) 2017.03.20.
( 210 ) M 16 02175
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) 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
(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
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(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).
( 111 ) 220.903
( 151 ) 2017.03.08.
( 210 ) M 16 02418
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) BERRY BABY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 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; kismama párna, meggymag párna,
pelenkázó lapok.
24

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

ágytakarók csecsemők és kisgyermekek részére, kifogó törölköző, matrac huzatok.
28

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

karácsonyfadíszek; bölcsőhinták, rácsos babaágyak.
35

Babakocsik és tartozékainak kereskedelme; kenguru gyermekhordozók és pelenkázó táskák kereskedelme;

bútorok, ágyak, gyermek bútorok és ezek tartozékainak, párnák, matracok kereskedelme; hordozó kendők, mei tai
típusú hordozó kendők kereskedelme; textil termékek ágyneműk, törölközők kereskedelme; kismama és gyermek
alsó és felső ruházat kereskedelme; hinták, gyermekhinták kereskedelme.
( 111 ) 220.916
( 151 ) 2017.03.08.
( 210 ) M 16 02617
( 220 ) 2016.08.11.
( 732 ) ACADEMY INTERNATIONAL LIMITED, London (GB)
( 300 ) 417352 2016.04.15. PK
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ACADEMY
( 511 ) 38

Kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; rádiós műsorszórás.

( 111 ) 220.925
( 151 ) 2017.03.08.
( 210 ) M 16 02333
( 220 ) 2016.07.13.
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( 732 ) Eastar Kft., Somogyvár (HU)

( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

( 111 ) 220.927
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02772
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) Mao Wenkai, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) BAOLISHI
( 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 ) 220.929
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02623
( 220 ) 2016.08.12.
( 732 ) FrieslandCampina Nederland B.V., Le Amersfoort (HU)
( 740 ) SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; tejalapú italok; tejtermékek diétás célokra, nem gyógyászati célokra; erjesztett

tejtermékek; tartósított tejtermékek; tejpor; író; sűrített tej; joghurt és joghurttermékek; cottage cheese [túrószerű
sajtfajta]; aludttej; túró; sajt és sajttermékek; tejszín; tejszínhab; tejföl, kávétejszín; tejalapú kávékrémpor;
növényi alapú kávékrémpor; étkezési olajok és zsírok; vaj; más osztályokba nem tartozó desszertek; sodó.
30

Sütemény; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek, csokoládéalapú

készítmények és italok; gabonaszeletek, édességszeletek; kakaó-bevonatú túróval töltött édességszelet.
( 111 ) 220.930
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02340
( 220 ) 2016.07.13.
( 732 ) dr. Bussay Dorottya Ágnes, Pécs (HU)
( 740 ) Herke és Szabó Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Borottya
( 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
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jegyzékében szereplő valamennyi áru).

33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 220.936
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02324
( 220 ) 2016.07.12.
( 732 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mozzarella sajtok.

( 111 ) 220.938
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02614
( 220 ) 2016.08.11.
( 732 ) Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó és Boross 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).
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 ) 220.952
( 151 ) 2017.03.08.
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( 210 ) M 16 02822
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Bozóki János, Budapest (HU)
( 541 ) LEDINA
( 511 ) 11
19

Kutak, szökőkutak, díszkutak.
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
40

Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.
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 ) 220.953
( 151 ) 2017.03.08.
( 210 ) M 16 02235
( 220 ) 2016.07.04.
( 732 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) HOT-N-READY
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és 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 ) 220.954
( 151 ) 2017.03.08.
( 210 ) M 16 02823
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Bozóki János, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 11
19

Kutak, szökőkutak, díszkutak.
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
40

Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.
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 ) 220.955
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02361
( 220 ) 2016.07.14.
( 732 ) Expert Labs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Petre Dénes, Budapest
( 541 ) Basilur
( 511 ) 30

Tea.

( 111 ) 220.956
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02669
( 220 ) 2016.08.17.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) Bliss
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.959
( 151 ) 2017.03.20.
( 210 ) M 16 02743
( 220 ) 2016.08.26.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, 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).
( 111 ) 220.966
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02312
( 220 ) 2016.07.11.
( 732 ) GER-LAND Bútorstúdió Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok;

irodabútorok; iskolabútorok; munkapadok, munkaasztalok; műasztalosipari termékek; szekrények;
üvegszerkrények, vitrinek.
35

Árubemutatás; áruminták terjesztése.

( 111 ) 220.995
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02735
( 220 ) 2016.08.25.
( 732 ) HANGAVÁRI Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Bodrogkisfalud (HU)
( 541 ) HANGAVÁRI Pincészet
( 511 ) 33
35

Borok.
Borok kereskedelme.

( 111 ) 220.996
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02150
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) Veréb Tamás Sándor, Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 220.997
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02292
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) Oltyán József, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 220.998
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02297
( 220 ) 2016.07.08.
( 732 ) Prémium Étolaj Kft., Újlengyel (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok; hidegen sajtolt olajok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

40

Étkezési olajok; hidegen sajtolt olajok gyártása és készítése.

( 111 ) 220.999
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02298
( 220 ) 2016.07.08.
( 732 ) Tel-Infó Betéti Társaság, Gyenesdiás (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.000
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02299
( 220 ) 2016.07.08.
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( 732 ) MAHIR Kiállítás és Rendezvény Szervező és Kivitelező Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.001
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02583
( 220 ) 2016.08.08.
( 732 ) Enyedi Anita, Budaörs (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).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.002
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 15 03757
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST The shopping street!
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Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 221.003
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02871
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) Shan Su Fen, Budapest (HU)
( 740 ) Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.004
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 15 03755
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FASHION STREET
( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 221.005
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 15 03756
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST
( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 221.006
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 15 03759
( 220 ) 2015.12.15.
( 732 ) Fashion Street Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST The main shopping street!
( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 221.007
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( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02291
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) Oltyán József, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 221.008
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02151
( 220 ) 2016.06.23.
( 732 ) Gál Gyöngyi, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Takács-Schmidt Ildikó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyhatású készítmények, természetes gyógykészítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra, egészséges és környezet tudatos életmóddal kapcsolatos, és ezeket megteremtő és segítő gyógyhatású
termékek.
41

Oktatás, nevelés, sportoktatás, edzés, tornatanítás, tornatermek, edzőtermek működtetése, tornaórák tartása,

jógaoktatás, jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások, aerobik órák tartása, életmód tanácsadás, egészséges és
környezet tudatos életmóddal kapcsolatos szolgáltatások.
44

Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, aromaterápiás szolgáltatások, masszázs, orvosi

tanácsadás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 221.009
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 02148
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mulatós Király & Királynő
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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 ) 221.010
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 01861
( 220 ) 2016.05.31.
( 732 ) Hit Gyülekezete, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

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

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.011
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 01729
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) Symphonia Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kupper András, Budapest
( 541 ) Szimfónia program
( 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).
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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 ) 221.012
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 01087
( 220 ) 2016.03.29.
( 732 ) Sáskáné Nádas Ágnes, Budapest (HU)
( 541 ) PROTOCOL MAGAZINE Diplomacy, Business, Style
( 511 ) 16
41

Kiadványok, folyóiratok.
Oktatás, protokoll oktatás, rendezvényszervezés.

( 111 ) 221.013
( 151 ) 2017.03.14.
( 210 ) M 16 00345
( 220 ) 2016.02.09.
( 732 ) Koltai Norbert, Lesenceistvánd (HU)
Lévai László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kedvezménykártya rendszer kiépítése és üzemeltetése.
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); weblap és applikáció, közösségi portál létrehozása, fenntartása és
fejlesztése; vadászattal és vadászati termékekről történő információk küldésének technikai háttérfejlesztése;
vadászat során használt elektronikai eszközök fejlesztése; vadászati helyek technikai fejlesztése, vadászlesek
technikai felszereltségének fejlesztése; vadászati termékekkel és információkkal kapcsolatos tájékoztatás
informatikai fejlesztése, szoftverek fejlesztése, web lapok fejlesztése, web lapok fejlesztése;
környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések.
45

Egyéni személyes és társadalmi jellegű, vadászattal, horgászattal, halászattal kapcsolatos táborok,

összejövetelek, rendezvények, kiállítások, szakmai fórumok teljes körű szervezése és lebonyolítása; biztonsági
szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; személyre szabott programok, és kedvezményrendszerek
szervezése és lebonyolítása egyéni igények szerint; segély és ügyeleti szolgálat szervezése és üzemeltetése;
információs segítségnyújtás, tájékoztatás; jogi szolgáltatások.
( 111 ) 221.014
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02280
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) TÉMAHOTEL Beruházó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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 ) 221.015
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02289
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., 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 ) 221.016
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02145
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) FOTIMA-PLUS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Naturol
( 511 ) 3
5
29

Illóolajok; kozmetikumok; olajok kozmetikai célokra; testolajok [kozmetikumok].
Táplálékkiegészítők.
Növényi olajok étkezési célra.

( 111 ) 221.017
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02144
( 220 ) 2016.06.22.
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( 732 ) KIRÁLY I. Kapusiskola Kft., Szombathely (HU)

( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Edzőcipők, sportcipők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítőnadrágok, melegítőalsók; pólók; ruházat

sportoláshoz; sportcipők; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportsapkák; sportzoknik.
28

Futball kesztyűk; futballhálók; futballkapuk; futball-labdák; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak;

sportcikkek és felszerelések; sportfelszerelés; sportlabdák; testvédők sportoláshoz.
( 111 ) 221.018
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02143
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Botaniqa
( 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).
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 (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.019
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02142
( 220 ) 2016.06.22.
( 732 ) dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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 (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.020
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( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02139
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) PEST MEGYEI HÉT NAP
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.021
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02137
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) FEJÉR MEGYEI TÉMA
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.022
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02135
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) VASI TÉMA
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.023
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02134
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) SAVARIA 7 NAP
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.024
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02133
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) SZÉKESFEHÉRVÁRI 7 NAP
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.025
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02132
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
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( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

( 541 ) KONTAKT MÉDIA
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.026
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02131
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) VÁRPALOTAI TÉMA
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.027
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02282
( 220 ) 2016.07.06.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 221.028
( 151 ) 2017.03.17.
( 210 ) M 16 02290
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) Oltyán József, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 221.029
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( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02483
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Marketing Soul Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pécs (HU)
( 541 ) Tüke Online Piac
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; Adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;
közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok
reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)
hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész 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; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;
számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegfeldolgozás; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti
hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching
[tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online,
nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok
rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem
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hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások;
divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;
felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn
tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakon; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari
formatervezés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az
internethez; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; 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; textilek
tesztelése; tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára.
( 111 ) 221.030
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02484
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) Kaleido Entertainment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Beleznay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.031
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02482
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) WORLD EXPRESSION ENTERTAINMENT ZRT, Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.032
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02481
( 220 ) 2016.07.27.
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( 732 ) WORLD EXPRESSION ENTERTAINMENT ZRT, Siófok (HU)

( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.033
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 00179
( 220 ) 2016.01.22.
( 732 ) Milford Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 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).
41

Show műsorok, show műsorok szervezése és rendezése; szórakoztatás; konferenciák; kiállítások; versenyek,

találkozók, bemutatók, fesztiválok, rendezvények szervezése és rendezése; szabadidős és kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás) szervezése és rendezése; oktatás.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.034
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02546
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Oktatási Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Maruzsa Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.035
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 01831
( 220 ) 2016.05.30.
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( 732 ) PROGEN Mérnöki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Kálovics Eszter, 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 221.036
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02547
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Factory Crea TVSolutions Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dudás Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) CreaTV második képernyő
( 511 ) 35

Online hirdetési tevékenység.

( 111 ) 221.037
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02548
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
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szolgáltatás).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.038
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02549
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 221.039
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02550
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Bárány László Szilárd, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztóberendezések;

biztonsági kamerák; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járműhöz];
biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; betörésgátló riasztókészülékek.
37

Riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése;

biztonsági kerítések felállítása; biztonsági zárak javítása; biztonsági rendszerek üzembe helyezése; lakóhelyi
biztonsági berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezése; biztonsági
rendszerek karbantartásával kapcsolatos információs szolgáltatások; biztonsági rendszerek üzembe helyezésével
kapcsolatos információs szolgáltatások; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó
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tanácsadás.
45

Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások; magánnyomozói szolgáltatások;

ajtózárak kinyitása; átvizsgálási szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; betörést megelőző
őrszolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tájékoztató
szolgáltatások; biztonsági berendezések bérbeadása; Biztonsági célú poggyászvizsgálat; biztonsági ellenőrző
szolgáltatások; biztonsági felszerelések bérbeadása; biztonsági felügyeleti berendezések bérbeadása; biztonsági őr
szolgálat; biztonsági őrszolgálat épületekben; biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat
létesítményekhez; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági szolgáltatások
nyilvános rendezvényekhez; biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági szolgáltatások; egyének
védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; éjjeliőr-szolgáltatások; elektronikus megfigyelési
szolgáltatások biztonsági célokból; felderítő és figyelő-ellenőrző szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások;
riasztások figyelése, követése; riasztók bérbeadás; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; személyi
testőrszolgálat; vagyon- és személyvédelmi biztonsági szolgáltatások; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások;
zártláncú felügyelet.
( 111 ) 221.040
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02557
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Kávé, tea, kakaó 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.041
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02559
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) SUFIXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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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).
( 111 ) 221.042
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02563
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) Origo Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Száraz István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás.
( 111 ) 221.043
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02564
( 220 ) 2016.08.05.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., 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 ) 221.044
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02691
( 220 ) 2016.08.19.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COXIVIB
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 111 ) 221.045
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02698
( 220 ) 2016.08.22.
( 732 ) Kendefi Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; promóciós szolgáltatások; televízió reklám; online reklám; levélreklám; közvélemény kutatás;

piackutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti tevékenységek és tanácsadás; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti célú kutatás és értékelés kereskedelmi információ és
segítségnyújtás biztosítása; üzleti adatgyűjtés és kutatás; statisztikák készítése; adatszerkesztés és - rendszerezés a
számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzleti adatbázisok összeállítása; a
fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.
36

Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

45

Szellemi tulajdon használatának (licencia) engedélyezése.

( 111 ) 221.046
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02701
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) HB REAVIS Project 2 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.047
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02273
( 220 ) 2016.07.06.
( 732 ) Zala-Cereália Kft., Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó gabonakészítmények.

( 111 ) 221.048
( 151 ) 2017.03.21.
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( 210 ) M 16 02702
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) Panker Tímea, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 24
28

Textil áruk.
Játékok, textilből készült játékok.

( 111 ) 221.049
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 01690
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztószerek (ipari-).

2

Festékek; lakkok.

3

Üvegszövet háló.

6

Tetőtéri ablak és kibúvó.

17

Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült).

19

Gipszvakolat; habarcs építési célokra; gipsz; cement.

( 111 ) 221.050
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02128
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) MENS MENTIS HUNGARY Kft., Biharkeresztes (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

( 111 ) 221.051
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02996
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Bence, 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.052
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02997
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Bence, 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).
( 111 ) 221.053
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02998
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Bence, Budapest
( 541 ) hunbelievable
( 511 ) 16

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

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

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.054
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 03130
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Dante International S.A:, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és gépi eszközök; motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és

erőátviteli alkatrészek gépekhez (nem szárazföldi járművekhez); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
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keltetőgépek; árusító automaták; fúrógépek; pneumatikus kalapácsok; elektromos viaszpolírozó gépek és

eszközök; elektromos ívhegesztők; ejtőkalapácsok; elektromos polírozók; vágógépek; láncfűrészek; fűnyíró
gépek; magasnyomású tisztítóberendezések; festékszóró pisztolyok (gépek); generátorok; vészhelyzeti
áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők.
8

Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; fúrók,

kézi fúrók; kalapácsok (kéziszerszámok); csipeszek, fogók; csavarkulcsok, csőkulcsok, franciakulcsok; szorítók
(kéziszerszámok); nyeles vésők; csavarhúzók; ollók; fejszék; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok].
( 111 ) 221.055
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 03282
( 220 ) 2016.10.14.
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CALCI-STAT
( 511 ) 3

Fogápoló készítmények; száj higiénés készítmények; fogmosásra szolgáló készítmények; fogkrémek;

fogtisztító folyadékok, oldatok; fogprotézis tisztítására szolgáló készítmények; szájöblítők, szájvizek; szájvizek
nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású szájsprayk; leheletfrissítők; leheletfrissítő lapocskák; toroksprayk [nem
gyógyhatású]; fogfehérítő zselék; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok [kozmetikumok];
fogpolírozók; fogprotézis polírozó készítmények; fogporok; fogpor fogpaszta formájában; fogkövet kimutató
tabletták egyéni használatra.
( 111 ) 221.056
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 03283
( 220 ) 2016.10.14.
( 732 ) Gömöry Pál, Solymár (HU)
Surányi József Tamás, Velence (HU)
Kovács József, Paks (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).
( 111 ) 221.057
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 03284
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( 220 ) 2016.10.14.
( 732 ) Crossborder Film Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Belénessy Csaba Alajos, Budapest
( 541 ) Média korrektúra
( 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 ) 221.058
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02704
( 220 ) 2016.08.22.
( 732 ) AndYou Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.059
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02726
( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztószerek (ipari-).

2

Festékek; lakkok.

3

Üvegszövet háló.

6

Tetőtéri ablak és kibúvó.

17

Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült).

19

Gipszvakolat; habarcs építési célokra; gipsz; cement.

( 111 ) 221.060
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02987
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( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Nyugger Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés számítógép

fájlokban mások számára; eladási propaganda mások számára; információknak számítógépes adatbázisba való
szerkesztése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok;
piackutatás.
( 111 ) 221.061
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02995
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Kangdexin Composite Material Group Co., Ltd., Jiangsu Province (CH)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Szintetikus gumi; időjárás elleni tömítőszalagok; tömítések, szigetelések; műanyag fóliák nem csomagolási

célokra; vakításgátló fóliák ablakokra [színezett fóliák]; elektromosan szabályozott átlátszó műanyag fóliák;
műanyagok, félig feldolgozott; műgyanták [félkész termékek]; műanyag lemezek; rugalmas csövek, nem fémből;
hangszigetelő anyagok; anyagok épületek nedvesség elleni szigetelésére; azbeszttömítések; szigetelőanyagok;
vízálló tömítések; tömő [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból; töltőanyagok gumi vagy műanyag
töméshez vagy párnázáshoz.
( 111 ) 221.063
( 151 ) 2017.03.21.
( 210 ) M 16 02773
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) Zhu Chenfan, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) CAR SADDLES
( 511 ) 12

Szárazföldi járművek és közlekedési eszközök.

( 111 ) 221.071
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01787
( 220 ) 2016.05.26.
( 732 ) Keller Károly Ferenc, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Öntöző rendszerek üzembe helyezése és javítása.

40

Faanyag kitermelése és feldolgozása.

44

Kerttervezés.

( 111 ) 221.072
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( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02365
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 221.073
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02366
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 221.074
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02370
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) SOMNUS Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fogkrémek; fogfehérítő gélek; gélek (fogfehérítő -).

( 111 ) 221.075
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02371
( 220 ) 2016.07.19.
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( 732 ) BÉKAFÜTTY-ALL IN Kft., Eger (HU)

( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Békafütty
( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; büfék; étel- és italellátás; étkezdék; éttermek; kávéházak; sörbárok; vendéglátási

szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 111 ) 221.076
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02372
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 221.077
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02519
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIBTRAN
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.078
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02374
( 220 ) 2016.07.19.
( 732 ) Gulácsi Loránd, Balatonfüred (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermek; ételek és italok biztosítása bisztrókban; panziók.

( 111 ) 221.079
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02376
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) Ú.Bypass Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Teubel Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Javítás; szerelési szolgáltatások.
M848
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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 ) 221.080
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02380
( 220 ) 2016.07.18.
( 732 ) Pearl Event & Wedding Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Anna tanya - Rustic Garden
( 511 ) 35

Üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

41

Vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

43

Vendéglátóipar; vendéglátás (élelmezés); rendezvényhez termek kölcsönzése.

( 111 ) 221.081
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02520
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JOVIUS
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.082
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02521
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VELUMDA
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.083
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02522
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ZELUBRI
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.084
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02523
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JANTRIC
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Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.085
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02524
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALGROVA
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.086
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02525
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEJENZA
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.087
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02665
( 220 ) 2016.08.17.
( 732 ) CUKOVY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bartl Barbara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

24

Textíliák és pótanyagaik.

25

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

( 111 ) 221.088
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02355
( 220 ) 2016.07.15.
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A Tejes Felfrissülés!
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészítmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,
túró készítmények, és ezek ízesített változatai, túródesszertek.
30

Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,
jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek, pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű
készítmények.
( 111 ) 221.090
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( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 00999
( 220 ) 2016.03.22.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)
( 300 ) POZ 2528-2015 2015.12.18. SK
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Likőrök.

( 111 ) 221.091
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 00653
( 220 ) 2016.02.26.
( 732 ) Pálinka Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Lukácsi Sándor, Békéscsaba
( 554 )

( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

( 111 ) 221.092
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 15 02921
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest
( 541 ) ELMŰ - ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
( 511 ) 35

Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek elektromos áram elosztással, kereskedelmi ügyletek

villamos áram szállítással, kereskedelmi ügyletek építkezéssel és kereskelmi szolgáltatások építkezéssel
kapcsolatos szerelési szolgáltatások tekintetében.
37

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

szolgáltatás).
39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.
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( 111 ) 221.093
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 01111
( 220 ) 2016.04.01.
( 732 ) MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bakonyi Lilla, Budapest
( 541 ) Ernyő Engedély
( 511 ) 45

Engedélyek jogi ügyintézése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 221.094
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 00123
( 220 ) 2016.01.16.
( 732 ) György István 50%, Budapest (HU)
György Istvánné 50%, Budapest (HU)
( 541 ) KPC BIKES
( 511 ) 12
37

Kétkerekű jármű: kerékpár és valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.
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 ) 221.095
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01119
( 220 ) 2016.04.04.
( 732 ) Győrpál Árpád, Pécs (HU)
( 541 ) Hétről-Hétre
( 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; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; leíró szolgálat; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.
( 111 ) 221.096
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 15 02920
( 220 ) 2015.10.27.
( 732 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek elektromos áram elosztással, kereskedelmi ügyletek

villamos áram szállítással, kereskedelmi ügyletek építkezéssel és kereskelmi szolgáltatások építkezéssel
kapcsolatos szerelési szolgáltatások tekintetében.
37

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

szolgáltatás).
39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

( 111 ) 221.097
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 00998
( 220 ) 2016.03.22.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)
( 300 ) POZ 2527-2015 2015.12.18. SK
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Likőrök.

( 111 ) 221.098
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 01776
( 220 ) 2016.05.25.
( 732 ) Viadukt Mozgás Forrás Kft., Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sportközpont, sport tevékenység, sport versenyek, sportrendezvények, sportpálya, squash pálya, sport

centrum, fitnesz terem, bowling terem, mozgás központ.
( 111 ) 221.099
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 00997
( 220 ) 2016.03.22.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)
( 300 ) POZ 2526-2015 2015.12.18. SK
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Likőrök.

( 111 ) 221.100
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 01871
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) iData Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Lajos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Járműre, épületre, ajtókra, nyílászárókra való biztonságtechnikai vagy egyéb műszaki eszközök felszerelése

és javítása.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 221.101
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02785
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)
( 740 ) Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 541 ) Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 221.102
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01879
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) Csónakázótó Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Zoltán György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 221.103
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01763
( 220 ) 2016.05.23.
( 732 ) Magyar Erika, Somogyszob (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrből és bőrutánzatokból készült táskák, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, sporttáskák, erszények,

pénztárcák; esernyők és napernyők, kulcstokok, levéltárcák, névjegykártyatartók.
25

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 221.104
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01509
( 220 ) 2016.05.04.
( 732 ) Fáy Jenő, Diósd (HU)
( 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) fém fűtési csövek; szerelvények; berendezések és
tartozékok.
11

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

berendezések (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); nem fém fűtési csövek, szerelvények, berendezések és tartozékok.
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); központi fűtés-, padlófűtés-, falfűtés szerelés, kivitelezés.
( 111 ) 221.105
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01920
( 220 ) 2015.09.22.
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( 732 ) Universal Electronics Inc., Santa Ana California (US)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5
( 541 ) ONE FOR ALL
( 511 ) 3
9

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
Készülékek és műszerek elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló
készülékek; antennák; akkumulátor töltők; kábelek; állványok audio/video eszközökhöz; hangszórók; fejhalgatók;
mikrofonok.
( 111 ) 221.106
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02789
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)
( 740 ) Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 221.107
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 02156
( 220 ) 2016.06.23.
( 732 ) Tamás Gergely, Pécs (HU)
( 541 ) Minnie Donuts
( 511 ) 30
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;
honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés; számlázás; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar.
( 111 ) 221.108
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02788
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( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)
( 740 ) Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 541 ) Tokaj-Hétszőlő Vineyards
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 221.109
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 02165
( 220 ) 2016.06.24.
( 732 ) Next Unio Magyarország Kft., Göncruszka (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; koffeintartalmú energiaitalok.
( 111 ) 221.110
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02787
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)
( 740 ) Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 546 )

( 511 ) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 221.111
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02172
( 220 ) 2016.06.24.
( 732 ) MEEX Agent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Murányi Katica, Novaj
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 221.112
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02786
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)
( 740 ) Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 546 )
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Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 221.113
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02748
( 220 ) 2016.08.29.
( 732 ) Magyar Gasztronómiai Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Molnár B. Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi és vadhús és ebből készült termékek, tartósított (konzervált), szárított gyümölcsök és

zöldségek; gyümölcsbefőttek, lekvárok, tej és egyéb tejtermékek.
30

Liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, méz, só.

31

Élő állatok; gyümölcsök és zöldségek friss állapotban.

41

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

42

Minőségellenőrzés, tanúsítás.

( 111 ) 221.114
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02504
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BALINDYA
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények.

( 111 ) 221.115
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02754
( 220 ) 2016.08.29.
( 732 ) Medigen.hu Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Okosvény
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
kötése harmadik fél számára; marketing; statisztikák összeállítása; telemarketing szolgáltatások; telefonos
üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül.
38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép terminálok közötti összeköttetések.

42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete
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[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép
szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 111 ) 221.116
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02766
( 220 ) 2016.08.30.
( 732 ) Sziklakórház Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tatai Gábor, Budapest
( 541 ) Sziklakórház Atombunker Múzeum
( 511 ) 39
41

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

( 111 ) 221.117
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02350
( 220 ) 2016.07.13.
( 732 ) Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)
( 740 ) Vreczkó Attila, Szatymaz
( 546 )
( 511 ) 1
4

Hűtőközegként használt vegyi készítmény.
Hűtőgép kompresszor olaj.

( 111 ) 221.118
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02352
( 220 ) 2016.07.15.
( 732 ) GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárak; nyomtatványok; papíráruk; plakátok; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); árubemutatás; áruminták terjesztése;
reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése; hirdetés; hirdetési oldalak készítése; hirdető
ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;
plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám, reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,
röpiratok-, prospektusok és nyomtatványok terjesztése.
41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék; kolokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; lap- és könyvszerkesztés; könyvkiadás; műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint
mindennemű hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor); kulturális vagy nevelési kiállítások szervezése.
( 111 ) 221.119
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( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 03045
( 220 ) 2016.09.27.
( 732 ) AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Avalon Resort & SPA where luxury is natural!
( 511 ) 41
43

Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.
Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

( 111 ) 221.120
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02449
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) QINGHUA HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22
24

Párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével).
Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 221.121
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02208
( 220 ) 2016.06.28.
( 732 ) Balatoni Hajózási Zrt., Siófok (HU)
( 740 ) dr. Molnár-Bíró György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.122
( 151 ) 2017.03.23.
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( 210 ) M 16 00882
( 220 ) 2016.03.13.
( 732 ) Balogné Brückler Anett, Dunakeszi (HU)
( 541 ) INDIGO handmade
( 511 ) 18
28

Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók.
Csecsemőknek való hinták; hinták gyermekeknek.

( 111 ) 221.123
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02464
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.124
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02487
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Piros Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Krisztián, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14
18

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 221.125
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02592
( 220 ) 2016.08.10.
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( 732 ) Játszókert Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
27

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

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

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, 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).
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).
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 ) 221.126
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02486
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) HER-CSI-HUS Baromfi- és Sertésfeldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Hernád (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth 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.
41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 221.127
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 16 02359
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( 220 ) 2016.07.14.
( 732 ) Pataky Tamás 40%, Budapest (HU)
Tuska Milán 30%, Tótkomlós (HU)
Csaba Tamás 30%, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Total Dance TV
( 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 ) 221.128
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02502
( 220 ) 2016.07.29.
( 732 ) Mecsekerdő Zrt., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
32

Erdészeti termékek, aszalással szárított gyümölcsök és zöldségek.
Alkoholmentes italok, préselt gyümölcslevek.

( 111 ) 221.129
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02500
( 220 ) 2016.07.29.
( 732 ) Holcsa Judit, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; szakmai

újraképzés; tornatanítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 221.130
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02450
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) divány.hu Internetes Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 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).
( 111 ) 221.131
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 16 02739
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GRADUS
( 511 ) 33

Vodka.

( 111 ) 221.132
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02602
( 220 ) 2016.08.09.
( 732 ) dr. Mateisz Renáta, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Éttermek; szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 221.133
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 16 02927
( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) Ambrus Izabella, Budapest (HU)
Horváth Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

25

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

28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.134
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02448
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
45

Reklámozás; kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás, reklámozás.
Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

( 111 ) 221.135
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 13 03773
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok, ételízesítő porok.
30

Só, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ételízesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

( 111 ) 221.136
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 02319
( 220 ) 2016.07.12.
( 732 ) Precup Nicolae, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 221.137
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 15 03197
( 220 ) 2015.11.20.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.138
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02429
( 220 ) 2016.07.25.
( 732 ) Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)
( 541 ) Aqvirade
( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 221.139
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( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02536
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Topeco Kft., Gödöllő (HU)
( 541 ) TOPCASHFLOW
( 511 ) 9
42

Számítógépes szoftverek.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 221.140
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02537
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Topeco Kft., Gödöllő (HU)
( 541 ) TOPBALANCE
( 511 ) 9
42

Számítógépes szoftverek.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 221.141
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02538
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Répás Lajos, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Szépségversenyek szervezése, show műsorok szervezése, fényképészet, filmek gyártása, könyvkiadás, rádió

és televízió programok készítése, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofilmezés.
( 111 ) 221.142
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02541
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Hartai Béla, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AVIS LAB
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá szakmai üzletviteli tevékenység.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá mérnöki, műszaki tevékenység; üzemanyag technológia;
szakmai tudományos tevékenység; szakmai üzletviteli tevékenység.
( 111 ) 221.143
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( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02542
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Dawcul Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Dawcul
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); vállalati képviseleti szolgáltatások.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tervezés és
konzultáció; mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki tervezés;
technológiai tervezési szolgáltatások; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások; technológiai mérnöki elemzés;
technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; tervezéssel kapcsolatos technológiai szolgáltatások; mérnöki
szolgáltatások a környezeti technológia területén.
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); olajipari és vegyipari technológia licenszelése.
( 111 ) 221.144
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02683
( 220 ) 2016.08.17.
( 732 ) LILY HOME Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borzán Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők, függönyök textilből vagy műanyagból, háló függönyök, matrachuzatok,

párnahuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha, pehelypaplan, textil törülközők, zuhanyzó-függönyök textilből vagy
műanyagból.
35

Árubemutatás, áruminták terjesztése, marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.

( 111 ) 221.145
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02684
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) ter Telgte Frederik, Vira Gambarogno (CH)
( 740 ) dr.Iván Ildikó, Budapest
( 541 ) Reprosys, Reprosys Kft.
( 511 ) 5
42

Biotechnológiai készítmények humángyógyászati célra.
Biotechnológiai kutatások; biotechnológiai vonatkozású kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a

biotechnológia területén.
44

Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi].
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( 111 ) 221.146
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02686
( 220 ) 2016.08.19.
( 732 ) Ultrahangvezérelt Vese- és Epekőzúzás Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások.

( 111 ) 221.147
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02687
( 220 ) 2016.08.19.
( 732 ) Légmester Kft., Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Zvara István Ügyvédi Iroda, Eger
( 541 ) LÉGMESTER
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 111 ) 221.148
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02688
( 220 ) 2016.08.19.
( 732 ) Dalos Veronika, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kiadványok, plakátok, folyóiratok.

25

Ruházati termékek, sportruházat.

42

Grafika, grafikai tervezés, grafikai szolgáltatások, számítógépes grafikai szolgáltatások, grafikai tervezés

internetes weboldalak összeállításához.
( 111 ) 221.149
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02826
( 220 ) 2016.09.05.
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( 732 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

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

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; szórólapok,
katalógusok, nyomtatott brossúrák, jegyzetfüzetek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyenruhák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklámozás bannerekkel; vásárlói
információs szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő területeken: vegyi termékek,
tisztítószerek, polírozó- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek, kozmetikai áruk,
borotvakészülékek és tartozékok, illatszerek, használati tárgyak háztartási használatra, üzemanyagok. világító- és
hajtóanyagok, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertvák, egészségügyi termékek, gépek, szerszámok és
fémáruk, építőipari cikkek, csináld magad cikkek és kertészeti cikkek, hobbi- és barkácstermékek, elektromos
áruk és elektronikus áruk, hanghordozók és adathordozók, világító, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és szellőztető
készülékek, gőzös tisztító- és gőzölős simítókészülékek, szaniter készülékek és tartozékok, járművek és
járműtartozékok, kerékpárok és tartozékok kerékpárokhoz, motoros működtetésű kétkerekűek és tartozékok,
tűzijátékok, órák és ékszerek, optikai műszerek és készülékek, hangszerek, papír és karton; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, csomagolásra szolgáló
műanyagok, nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések, szórólapok, katalógusok, nyomtatott brossúrák,
jegyzetfüzetek, írószerek, irodai felszerelések, bőráruk és nyergesáruk, bútorok, berendezési tárgyak, sátrak,
ponyvák, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, egyenruhák, textiláruk, bőr- és műbőr áruk, úti- és kézi bőröndök,
úti- és kézitáskák, hátizsákok, esernyők és napernyők, játékszerek, sportcikkek,sportkészülék és
sportfelszerelések és tartozékok, élelmiszerek és italok, alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, mezőgazdasági
termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek, mégpedig alkohol,
kávé, tea, csokoládé, cukor és fűszerek, elektromos és nem elektromos háztartási és konyhai készülékek, üveg-,
kerámia, porcelán, fém és műanyagáruk háztartási és konyhai célra, háztartási és konyhai edények, főzőedények,
étkészletek, evőeszközök, dekorációs cikkek és dekorációs anyagok, dísztárgyak, növények (mű is), gyümölcsök
(mű is), élelmiszerek (mű is), évszaknak megfelelő, ünnepi, parti és tematikus díszek tárgyakra, ablakba,
helyiségekbe, épületekre és felületekre, girlandok, zászlók és fóliák; számítógép hardverek, szoftverek.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítási és kézbesítési szolgáltatások közúton.

( 111 ) 221.150
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 02974
( 220 ) 2016.09.20.
( 732 ) Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai cikkek.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógykrémek; krémek gyógyászati használatra; gélek gyógyászati
használatra.
( 111 ) 221.151
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( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 03262
( 220 ) 2016.10.13.
( 732 ) Tarján Marcell, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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 ) 221.153
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 16 02055
( 220 ) 2016.06.14.
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Életed része
( 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).
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).
( 111 ) 221.156
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00833
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.157
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00835
( 220 ) 2016.03.09.
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( 732 ) BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A KÖVETKEZŐ 100 ÉV
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.158
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02138
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) ZALA SZÉPE
( 511 ) 16

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

( 111 ) 221.159
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02423
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Petróczy Anna Zsófia, Budapest
( 541 ) Travel starts here.
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.160
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02421
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Petróczy Anna Zsófia, Budapest
( 541 ) Beontrips
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.161
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00826
( 220 ) 2016.03.08.
( 732 ) OPEN HOUSE Kft., Győr (HU)
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( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.162
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02424
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Petróczy Anna Zsófia, Budapest
( 541 ) Az utazás itt kezdődik.
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.163
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02721
( 220 ) 2016.08.25.
( 732 ) Li Zhen Yu, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 541 ) Volcan
( 511 ) 25

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

( 111 ) 221.164
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02526
( 220 ) 2015.09.21.
( 732 ) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi üzletek szervezésének és vezetésének optimalizálására vonatkozóan;
üzleti adminisztráció; irodai munkák; bolti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák üzleti
adminisztrációja; bevásárlóközpontban nyújtott szolgáltatások, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatása,
marketing; a napi működés szervezése és koordinálása és segítségnyújtás a bevásárlóközpontokban, nevezetesen
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és
bevásárlóközpontok és komplexumok ügyvezetésénél; piacelemzés készítése kiskereskedelmi célokra; üzleti
tanácsadó szolgáltatások termékek kiskereskedelmi eladása és forgalmazása területén; reklámszövegek
publikálása; segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben
kiskereskedelmi üzletek és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfélszerzés és
ügyfélhűség promóciója reklámlevél útján; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladások és promóciós
programok szervezése, megvalósítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és végrehajtása
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(eladásösztönzés); reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése

reklám- és eladás támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélokra; 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; reklámterjesztés; hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és
bevásárló központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklámcélú árubemutatás;
kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése, e-kereskedelem keretében is; kereskedelmi és gazdasági
kapcsolatok előkészítése, az interneten is; eladási, értékesítése promóciók; termékek értékesítési promóciója
üzletegységekben, üzletközpontokban és üzletházakban; ruházati cikkek, lábbelik és divatkiegészítők
kiskereskedelme; háztartási textíliák, fürdőszobai textíliák, ágyneműk és ágytakarók kiskereskedelme; táskák,
kézitáskák, pénztárcák és bőrruházat, bőrből készült kesztyűk kiskereskedelme; ékszerek, ékszerutánzatok, órák
és karórák kiskereskedelme; sporttermékek és sportfelszerelések kiskereskedelme; drogériai termékek és
illatszerek kiskereskedelme; bútorok, világító berendezések és lakberendezési tárgyak kiskereskedelme; konyhai
eszközök és porcelánáru, üvegáru, evőeszközök, edények, serpenyők és főzőedények kiskereskedelme;
szemüvegek, napszemüvegek és optikai cikkek kiskereskedelme; ruházati cikkek csecsemők és gyermekek
számára, játékok csecsemők, kisgyermekek és gyermekek számára, gyerekkocsik, sport babakocsik, magas
székek gyermekeknek, gyermekülések, autós biztonsági ülések csecsemők és gyermekek számára, higiéniai
cikkek csecsemők és kisgyermekek számára, bébi- és csecsemőételek és babafigyelők kiskereskedelme;
kempingáruk és szabadtéri termékek kiskereskedelme; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása
ügyfelek számára.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanok bérlete, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és üzletek bérbeadása és

lízingelése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett építkezések pénzügyi előkészítése; ingatlankezelés;
ingatlanügynökség; ingatlantulajdon-kezelés; tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment;
ajándékutalványok és vásárlási utalványok kibocsátása.
41

Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és szórakoztató események tervezése,

szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; bálok, sorsolások szervezése, szépségversenyek
szervezése, előadások és versenyek rendezése.
( 111 ) 221.165
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02426
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Petróczy Anna Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 221.166
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00834
( 220 ) 2016.03.09.
( 732 ) BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.167
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00821
( 220 ) 2016.03.08.
( 732 ) APPA TRADE Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyümölcsös bébiételek; gyümölcsalapú biológiai készítmények humángyógyászati célra; gyümölcstartalmú

diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyümölccsel gyógyászati használatra; gyümölcsös
diétás italok gyógyászati használatra; élelmi gyümölcs rostok; gyümölcsalapú, élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők; gyümölcsalapú elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gyümölcsalapú emésztést elősegítő
szerek gyógyszerészeti használatra; gyümölcsökkel dúsított enzimek gyógyászati használatra; gyümölcsökkel
dúsított enzimek gyógyszerészeti használatra; gyümölcsökkel dúsított enzimkészítmények gyógyászati
használatra; gyümölcstartalmú étrend-kiegészítő enzimek; gyümölcstartalmú étrend-kiegészítők állatok számára;
glükóz étrend-kiegészítők; gyümölcsízű gyógycukor; gyümölcsízű gyógy cukorkák; gyógyhatású,
gyümölcstartalmú adalékanyagok; gyógyhatású, gyümölcstartalmú állateledel; gyümölcstartalmú gyógyitalok;
gyümölcsalapú herbateák gyógyászati használatra; gyümölcsalapú hörghurut elleni készítmények;
gyümölcstartalmú húgyúti bántalmak elleni készítmények; gyümölcsízű kandiscukor gyógyászati használatra;
gyümölcsös lenmag étrend-kiegészítők; gyümölcsporos lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; gyümölcsös
lenmagolaj étrend-kiegészítők; gyümölcs ízesítésű maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok,
gyümölccsel gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; gyümölcsporos méhpempő
étrend-kiegészítők; gyümölcsporos méhpempő gyógyászati használatra; gyümölcs tartalmú nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra (héjas termésű gyümölcsökből);
gyümölccsel dúsított pektin gyógyszerészeti használatra; gyümölccsel dúsított pollen étrend-kiegészítők;
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gyümölcsporos propolisz étrend-kiegészítők; gyümölcsporos propolisz gyógyszerészeti célokra; gyümölccsel

dúsított protein étrend-kiegészítők; gyümölccsel dúsított protein táplálék kiegészítők állatoknak; gyümölcsízű
rágógumi gyógyászati használatra; gyümölcsszirupok gyógyszerészeti használatra; gyümölcsízű szőlőcukor
gyógyászati használatra; gyümölcsalapú tápanyag adalékok; gyümölcstinktúrák gyógyászati használatra;
gyümölcs tartalmú vitaminkészítmények.
29

Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; gyümölccsel dúsított áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; gyümölcsös aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna gyümölcsös kéregben; articsóka
gyümölcsdarabokkal, tartósított; aszalt kókuszdió; bab gyümölcsdarabokkal, tartósított; borsó
gyümölcsdarabokkal, tartósított; gyümölcskivonatos bundás burgonyaszeletek; gyümölcskivonatos bundás virsli;
burgonyaszirom gyümölcskivonattal; datolya; dzsemek; gyümölcsös erjesztett tejes italok étkezési célokra;
fagyasztott gyümölcsök; földimogyoró, elkészítve; gomba gyümölcs darabokkal, tartósított; gyümölcsös
gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,
tartósított; gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma gyümölcs darabokkal, tartósított; halból
készített ételek gyümölccsel; halikra, gyümölcsökkel elkészítve; halkonzervek gyümölcsdarabokkal; hal
mousse-ok gyümölccsel; hal tartósított gyümölcsdarabokkal; gyümölcsös hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok gyümölccsel; húskocsonya gyümölcsdarabokkal; húskonzervek gyümölcskészítményekkel;
gyümölcsös húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok gyümölcskivonattal; hús, tartósított
gyümölcsdarabokkal; gyümölcsjoghurt; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; gyümölcsös kefir;
kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kompótok; gyümölcsdarabos krokett; lekvár; lencse gyümölcsdarabokkal,
tartósított; gyümölcsös lenmagolaj kulináris célokra; gyümölcslevesek; gyümölcsleves készítmények; magvak
elkészítve; májpástétom gyümölccsel; mandula, őrölt; mandulatej étkezési célokra; mazsola; gyümölcsös milk
shake-ok (tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve
gyümölcs ízesítéssel; olajbogyó, tartósított; gyümölcsökkel ízesített, héjas termésű gyümölcsökből kivont olajok,
étkezési; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém gyümölccsel; gyümölcs ízesítésű paradicsomlé főzéshez; gyümölcs
ízesítésű paradicsompüré; gyümölcs pektin táplálkozásra; gyümölcsös rizstej (tejpótló); gyümölccsel ízesített
sajtok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka gyümölcsös kéregbe; gyümölccsel ízesített sózott hal; gyümölccsel
ízesített sózott hús; gyümölcsös sűrített tej; szárított zöldségek szárított gyümölcsökkel; szarvasgomba
gyümölcsdarabokkal, tartósított; gyümölccsel ízesített szezámolaj; gyümölccsel ízesített szójatej (tejpótló); tahini
(szezámmagkrém) gyümölccsel; tejes italok gyümölccsel, főként tejet tartalmazó; gyümölcsös tejszínhab;
gyümölcsös tejszín (tejtermék); gyümölcsös tejtermékek; gyümölcs ízesítésű tojáslikőr (alkoholmentes-);
tőzegáfonya szósz (befőtt); vaj gyümölcsdarabokkal; gyümölcsös vajkrém; gyümölcsporos virágporkészítmények
(élelmiszer); zöldségek gyümölccsel, főtt; zöldségek gyümölccsel, tartósított; zöldséges mousse-ok gyümölccsel
(habok); zöldségkonzervek gyümölccsel; zöldséglevek gyümölcskivonattal főzéshez; zöldségleves készítmények
gyümölcskivonattal; zöldségsaláták gyümölccsel; zöldségvelőkrém gyümölccsel; gyümölcs zselatin;
gyümölcszselék, étkezési; gyümölcs- és zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Amerikaimogyorós cukrászsütemények; gyümölcsös amerikai palacsinták; gyümölcsös aprósütemény,

teasütemény; gyümölcsös aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; gyümölcsaromák süteményekhez, az
illóolajok kivételével; gyümölcsaromás készítmények élelmezéshez; gyümölcstartalmú bonbonok (cukorkák);
gyümölcsös briós; gyümölcs chips (gabonakészítmény); gyümölcsös chutney (fűszeres ízesítő); gyümölcsporos
cikória (pótkávé); gyümölcsporos cukor; gyümölcsporos cukorból készült tortadíszek; gyümölcsízű cukorkaáruk;
gyümölcsös cukormáz süteményekhez; gyümölcsös cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére; gyümölcsös
cukrászsütemények; gyümölcsös csokoládé; csokoládéalapú, gyümölcstartalmú italok; csokoládé-bevonatú,
diófélék; csokoládéból és gyümölcsből készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok gyümölccsel (habok);
gyümölcsös ízesítésű csokoládés tej (ital); desszert mousse-ok gyümölccsel (cukrászáru); diófélékből készült
lisztek; gyümölcsös édesgyökér nyalókák (cukrászáru); édesítőszerek, (gyümölcsalapú, természetes-);
élelmiszer-ízesítők gyümölcseszencia hozzáadásával, az illóolajok kivételével; gyümölcseszenciák
élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; gyümölcstartalmú ételízesítő (fűszer); fagyasztott
joghurt gyümölccsel (cukrászati jég); gyümölcsfagylalt, jégkrém; gyümölcsporos fűszerek; gyümölcsporos
M876

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 7. szám, 2017.04.18.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
fűszerek, ízesítők; gyümölcsporos fűszerkeverék; gabonakészítmények gyümölccsel ízesítve; glükóz étkezési

használatra; gríz, kuszkusz, búzadara gyümölcsdarabokkal; gyümölcs coulis-k (mártások); gyümölcskocsonya,
zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle) héjas termésű gyümölcsökkel;
gyümölcsös húslé, mártás, szaft, gyümölcseszencia hozzáadásával készült húspástétomok; gyümölcsös
ízesítőszerek; gyümölccsel ízesített jég (ehető-); gyümölcsös jeges tea; gyümölcsös jégfrissítő italokhoz,
ételekhez; gyümölcsös jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó jegesital; gyümölcsízű kandiscukor;
gyümölcsízű karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé tejjel; gyümölcsös keksz;
gyümölcsös kekszek; gyümölcsös kenyér; gyümölcsös kenyér kovász nélkül, macesz; gyümölcsös ketchup
(szósz); gyümölcsporos kukoricaliszt; gyümölcsös kukoricapehely; lepények (gyümölcsös-); lisztek (héjas
termésű gyümölcsökből); liszttartalmú ételek (héjas termésű gyümölcsökből); magas protein tartalmú
gabonaszeletek gyümölccsel; malátás gyümölcsös kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;
mandulás cukrászsütemény; marcipán; gyümölcsös marinádok (fűszeres pácok); gyümölcsös méhpempő;
gyümölcsös melasz; gyümölccsel ízesített mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta-alapú gyümölcstartalmú
készételek; gyümölcstartalmú metélt tészta, nudli, galuska; gyümölcsös méz; mézeskalács (gyümölcsös);
gyümölcsös mustár; gyümölcsös müzli; gyümölcsös müzliszeletek; gyümölcsös nádcukor szirup; nem
gyógyászati, gyümölcsös infúziók; gyümölccsel ízesített növényi készítmények pótkávéként való használatra;
gyümölcsös palacsinták; gyümölcsös paradicsomszósz; gyümölcsös pasztillák (cukrászáru); gyümölcsös piskóták;
gyümölcstartalmú pizzák; gyümölcsalapú pótkávé; gyümölcsös pralinék; gyümölcspudingok; gyümölcsös quiche
(tésztában sült sós sodó); gyümölcsízű rágógumi; gyümölcsrizs; gyümölcsös rizspuding; gyümölcsös
rizssütemény; gyümölcseszencia hozzáadásával készült salátaöntetek; gyümölcsös snack ételek (gabona alapú-);
gyümölcsös snack ételek (rizs alapú-); gyümölcseszencia hozzáadásával készült sonkamáz; gyümölcsös sós
kekszek; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös süteménypor; gyümölcsös süteménytészta; gyümölcseszencia
hozzáadásával készült szendvicsek; gyümölcseszencia hozzáadásával készült szójabab-pástétom (ételízesítő);
gyümölcseszencia hozzáadásával készült szójaszósz; gyümölcseszencia hozzáadásával készült szószok
(ízesítőszerek, fűszeres mártások); gyümölcs- szörbet (fagylalt); gyümölcstartalmú taco; gyümölcsporos
tápiókaliszt; gyümölcstea; gyümölcstea alapú italok; teahelyettesítőként használt gyümölcsök, virágok vagy
levelek; gyümölcsös tejsodó (vaníliás krém); tésztában sült gyümölcsös pástétom; gyümölcseszencia
hozzáadásával készült tésztaöntetek; gyümölccsel töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); gyümölcstartalmú
vermicelli, nudli, metélt tészta; gyümölcsös zabalapú ételek; gyümölcsös zabdara; gyümölcsporos zabliszt;
zabpehely gyümölcsökkel; gyümölcsös zsemlék.
31

Alga emberi vagy állati fogyasztásra; áloé vera növények; amerikaimogyoró, friss; bogyók (friss

gyümölcsök); citrom, friss; citrusgyümölcs, friss; diófélék (gyümölcsök); étkezési szezámmag, feldolgozatlan;
gesztenye, friss; gyümölcsök, friss; kakaóbab, nyers; kókuszdió; kókuszdió héj; kóladió; konyhakerti növények,
friss; mandula (gyümölcs); mogyoró; narancs; növények; palánták; szőlő, friss; törköly (gyümölcsök
visszamaradt részei).
32

Gyümölcstartalmú alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú alkoholmentes italok; gyümölcstartalmú alkoholmentes koktélok;
almabor, alkoholmentes; áloé vera italok, alkoholmentes; gyümölcstartalmú ásványvizek; gyümölcstartalmú
ásványvizek (italok); gyümölcseszenciák italok előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyümölcsös
gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcstartalmú izotóniás italok;
gyümölcskészítmények italok előállításához; gyümölcskészítmények likőrök előállításához; gyümölcstartalmú
kvasz (alkoholmentes tej); limonádék; gyümölcsös malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú,
gyümölcstartalmú alkoholmentes italok; mustok; gyümölcstartalmú pasztillák szénsavas italokhoz;
gyümölcsporok szénsavas italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); gyümölcstartalmú söralapú
koktélok; gyümölcstartalmú sörbetek (italok); gyümölcstartalmú sörök; gyümölcstartalmú szasszaparilla
(alkoholmentes ital); gyümölcstartalmú szénsavas italok; gyümölcstartalmú szódavíz; gyümölcstartalmú
szódavizek; gyümölcstartalmú szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; gyümölcstartalmú szörpök italokhoz;
gyümölcstartalmú szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú, gyümölcstartalmú italok; gyümölcstermékek
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ásványvizek előállításához; gyümölcstermékek szénsavas vizek előállításához; gyümölcstartalmú vizek (italok);

gyümölcstartalmú zöldséglevek (italok).
( 111 ) 221.168
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02422
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Petróczy Anna Zsófia, Budapest
( 541 ) Beon
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.169
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02534
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Trunkos András, Budapest (HU)
( 740 ) Román Sándor, 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.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek; szörpök és más

készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.170
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02531
( 220 ) 2016.08.03.
( 732 ) Gasztroizmus 2000 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.171
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 03112
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) ITALFRONT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARTIZAN
( 511 ) 32

Kisüzemi sörök; sörök; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; szénsavas italok.

33

Borok; pálinkák; pezsgők; likőrök; koktélok.

35

Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások italokkal összefüggésben; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások

borokkal, kisüzemi sörökkel, pálinkákkal, pezsgőkkel és alkoholmentes italokkal kapcsolatban.
43

Vendéglátás; vendéglátóhelyek; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; sörözők; sörbárok; látványpékségek;

kávézók; gyorsétkezők; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék.
( 111 ) 221.172
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02390
( 220 ) 2016.07.20.
( 732 ) Horváth Endre Attila 50%, Nagykanizsa (HU)
Kurucz Gergely 25%, Budapest (HU)
Kurucz Dániel 25%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Szórakoztatás, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 221.173
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02530
( 220 ) 2016.08.03.
( 732 ) OSC Vízilabda Sport Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.174
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02528
( 220 ) 2016.08.02.
( 732 ) Döner Kebab Express Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szána Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.175
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 03023
( 220 ) 2016.09.23.
( 732 ) P-MAX TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,
Balatonalmádi (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); gépek és
gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységre; vágó, fúró, csiszoló, élező és felszínkezelő
berendezések; rögzítésre és összekötésre szolgáló gépek, eszközök és berendezések; mozgató és kezelő
berendezések; seprő-, tisztító-, mosogató- és mosógépek.
37

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

szolgáltatás); építés, építkezés és bontás; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás.
40

Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); gyártás és

összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.
( 111 ) 221.176
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02584
( 220 ) 2016.08.08.
( 732 ) Bálint-Onustein Katica, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

3D-s matricák bármely felületre; ajándékkuponok, ajándékutalványok; falinaptárak; fényképek; matrica;

matricák; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott oklevelek; nyomtatott tananyagok; részben nyomtatott
űrlapok.
25

Alsók csecsemőknek; alsóruházat kisbabáknak; alul összepatentozható body-k, kombidresszek

csecsemőknek és kisgyermekeknek; baba nadrágok; felsők csecsemőknek; kerékpáros mez; kerékpáros nadrágok;
kerékpáros ruházat; kerékpáros zokni; rövid ujjú pólók; sportzoknik; ujjatlan pólók, trikók.
41

Csoportos edzés oktatása; edzési tanácsadási szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőtermi órák; élő sportesemények lebonyolítása;
étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás (nem orvosi); felnőttoktatás; füzetek kiadása; oktatási célú hang- és
videófelvételek készítése; oktatási előadások szervezése; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási
szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási kurzusok és vizsgák
kidolgozása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatóvideók készítése; online, nem letölthető videók
biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatás; sportoktatók képzése;
személyi edző szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;
workshopok szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 111 ) 221.177
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02385
( 220 ) 2016.07.19.
( 732 ) Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest
( 541 ) SECTUM
( 511 ) 6

Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár
felsőpajzsok járművekhez, fémből.
9
37

Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.
Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.
39

Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;
testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 221.178
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02587
( 220 ) 2016.08.09.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Győzike
( 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).
( 111 ) 221.179
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02588
( 220 ) 2016.08.09.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Auchan Magyarország Kft., Budaörs
( 541 ) Nagy választék kalandból
( 511 ) 35

On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, munkaerő-toborzás, pay PerClick (PPC) hirdetés,

piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok
terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, sajtófigyelés, szabadtéri hirdetés, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, marketing, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése.
39

Áruszállítás, fuvarozás, szállítási logisztikai szolgáltatások.

41

Coaching, (tréning filmek feliratozása, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási tárgyú információk, on-line

játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, on-line, nem letölthető videók biztosítása, rádiós szórakoztatás,
szakmai újraképzés, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 111 ) 221.180
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02384
( 220 ) 2016.07.19.
( 732 ) MAD WINE Kft. 100%, Mád (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 221.181
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 00970
( 220 ) 2016.03.21.
( 732 ) Wellamarin Kft, Zamárdi (HU)
( 740 ) Purman Judit Anna, Budapest
( 541 ) Scala Étterem
( 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).
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 221.182
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( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02386
( 220 ) 2016.07.19.
( 732 ) Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár
felsőpajzsok járművekhez, fémből.
9
37

Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.
Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.
39

Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;
testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 221.183
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02441
( 220 ) 2016.07.21.
( 732 ) ARH Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PARKIT SYSTEM
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb számítógépes szoftverek.

( 111 ) 221.184
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02439
( 220 ) 2016.07.26.
( 732 ) Kiss Ferenc, Őrbottyán (HU)
( 740 ) dr. Vörös Imre, Szeged
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.185
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02387
( 220 ) 2016.07.19.
( 732 ) Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár
felsőpajzsok járművekhez, fémből.
9
37

Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.
Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.
39

Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.
45

Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;
testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 221.186
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02178
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Bánkuti 2004 Kft., Vác (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Kalapáruk, ruházati cikkek, lábbelik.

26

Ruházati kellékek, varrási és textildekorációs árucikkek.

28

Sportcikkek és felszerelések.

( 111 ) 221.187
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02031
( 220 ) 2016.06.13.
( 732 ) TRULY LOVED Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.188
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02473
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Molnár Károly Csaba 100%, Hatvan (HU)
( 546 )
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Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
40

Anyagmegmunkálás (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 ) 221.189
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02469
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Profarma UAB, Vilnius (LT)
( 740 ) Héjja 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).
( 111 ) 221.190
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02467
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Profarma UAB, Vilnius (LT)
( 740 ) Héjja 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).
( 111 ) 221.191
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02322
( 220 ) 2016.07.12.
( 732 ) dr. Faragó Zsolt Károly, Rád (HU)
( 541 ) KEDVENCDOKTOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők
állatok számára; kötszeranyagok, tapaszok; fertőtlenítőszerek.
10

Sebészeti, orvosi állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok állatok részére; sebészeti

varratanyagok állatok részére.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 111 ) 221.192
( 151 ) 2017.03.29.
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( 210 ) M 16 02757
( 220 ) 2016.08.30.
( 732 ) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.193
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02471
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) KRISTINUS BORBIRTOK Kft., Kéthely (HU)
( 740 ) Dr. Aniot Péter, Budapest
( 541 ) Kristinus
( 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).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.194
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02758
( 220 ) 2016.08.30.
( 732 ) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 221.195
( 151 ) 2017.03.29.
( 210 ) M 16 02903
( 220 ) 2016.09.13.
( 732 ) Sisi Skincare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajak alapozók; ajakbalzsam (nem gyógyhatású); a terhesség során használatos kozmetikai készítmények

száraz bőrre; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású); ajakfények; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok;
ajakkondicionálók; ajakkozmetikumok; ajakkrémek; ajakrúzsok; ajakvédők (kozmetikai); ajakvédők (nem
gyógyhatású); alapkrém; alapozók; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai
célokra; antibakteriális arcmosó szerek (nem gyógyszeres); antibakteriális szappan; arc- és testcsillám; arc- és
testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok (kozmetikai); arccsillám; arcemulziók (kozmetikai
alkalmazásra); archidratálók (kozmetikai); arcfestékek; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású); arckrémek;
arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek; arclemosó tejek kozmetikai
használatra; arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcpirosítók; arcpúder; arcpúder papíron;
arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcradírok [kozmetikai]; arcradírok
(nem gyógyhatású); arcsmink; arcszínezékek; arcszappanok; arctisztító maszkok; arctisztító tejek; arctisztítók;
arctonikok [kozmetikumok]; arctónusjavító krém; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra];
aromaanyagok parfümökhöz; aromák [esszencia olajok]; aromák illatszerekhez; aromás fürdőolaj ok;
aromaterápiás készítmények; aromaterápiás krémek; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];
aromaterápiás oldatok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; ásványi olajok
[kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; baba habsamponok; babaápoló folyadékok; babaápoló tejek;
babaápoló termékek (nem gyógyhatású); babafürdető hab; babahintőpor (nem gyógyhatású); babahintőporok;
babakrémek [nem gyógyszeres]; babaolajok; babasamponok; bajuszviaszok; barnító készítmények; barnító
készítmények, naptejek; barnító krémek és tejek; barnító tejek [kozmetikumok]; barnító zselék [kozmetikumok];
bergamottolaj; bőralapozó; bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású); bőrápoló folyadékok; bőrápoló folyadékok
[kozmetikai]; bőrápoló hab; bőrápoló hámlasztók; bőrápoló illóolajok; bőrápoló készítmények; bőrápoló
kivonatok; bőrápoló krémek, nem orvosi használatra; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrápoló krémek
[kozmetikai]; bőrápoló krémek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló kozmetikai
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krémek; bőrápoló krémek [testre]; bőrápoló olajok [kozmetikai]; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; bőrápoló

tisztító tejek; bőrbalzsamok [kozmetikai]; bőrbarnító krémek; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő
készítmények [kozmetikumok]; bőrfehérítő készítmények [kozmetikai]; bőrfehérítő krém; bőrfényesítő rizskorpa
(arai-nuka); bőrfehérítő krémek; bőrfényező, bőrfényesítő szerek; bőrfeszesítő krémek; bőrfrissítők; bőrhidratáló
folyadékok [kozmetikai]; bőrhidratáló készítmények; bőrhidratáló krémek [kozmetikai]; bőrhidratáló maszkok;
bőrhidratálók; bőrkonzerváló krémek; bőrkezelő szerek; bőrkonzerváló szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,
fényezők]; bőrkrémek; bőrlágyítók; bőrmaszkok [kozmetikumok]; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem
gyógyászati használatra; bőrön használt kozmetikumok; borotvahab; borotvahabok; borotvakövek; borotvakrém;
borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás előtti krémek; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozás
utáni arctejek; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás utáni emulziók; borotválkozás utáni hidratáló krém;
borotválkozás utáni készítmények; borotválkozás utáni krémek; borotválkozás utáni zselé; borotválkozáshoz
használt habok; borotválkozó balzsam; borotválkozó spray-k; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények];
borotválkozó zselé; borotválkozókrémekből és arcszeszekből álló borotválkozó készletek; borotvaszappan;
borotvaszíj paszták; borotvaszappanok; bőrpuhítók [nem gyógyhatású]; borsmenta nyersolaj; bőrtisztító folyadék;
bőrtisztító habok; bőrtisztító hámlasztók; bőrtisztító készítmények [anyag]; bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;
bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen; bőrvilágosító készítmények [kozmetikumok]; bőrvilágosító krémek;
bőrvilágosítók; brillantin; cédrusfa parfüm; cédrusolaj; ceruzák kozmetikai használatra; citromolaj; csillagánizs
esszencia; csillám kozmetikai célokra; csillám spray formájában, kozmetikumként történő használatra; csíraölő,
fertőtlenítő hatású tisztítószerek; dekormatricák kozmetikai használatra; dermatológiai krémek [nem
gyógyhatású]; desztillált szépségápoló olajok; dezodorok; dezodoráló szappan; dezodorok egyéni használatra
stiftek formájában; dekoratív kozmetikai termékek; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok és
izzadásgátlók; dezodorok személyes használatra; dezodorok személyes használatra [illatszerek]; dörzsölő
készítmények a testen történő használatra; eau de toilette; eau-de-cologne; egészségügyi termékek [piperecikkek];
éjszakai krém; éjszakai krémek [kozmetikumok]; emulgeáló oldószeres tisztítók; emulgeált illóolajak;
esszenciális cédrátolaj; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra;
éterikus esszenciák; éterikus esszenciák és olajok; éterolajok; fajdbogyó olaj; fehérítő sók; fehérítő készítmények;
fehérítő [ színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítők; fehérítő szóda; felhám ápoló kozmetikai olajok;
fogpaszta; fogmosó por; fogmosó készítmények; fogmosó gél; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények;
fogfehérítő zselék; fogkövet kimutató tabletták egyéni használatra; fogfehérítő készítményekkel átitatott
fogfehérítő szalagok [kozmetikumok]; fogfehérítő csíkok; fogápoló készítmények; feszesítő, tonifikáló krémek
[kozmetikai]; fésülő olaj; fogpor fogpaszta alakjában; fogpolírozók; fogporok; fogprotézis polírozó készítmények;
fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; fogprotézisek tisztítására szolgáló
készítmények; fogtisztító szerek rágógumi formájában; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények;
fogyasztószerek [kozmetikumok], nem orvosi használatra; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek;
folyékony alapozó [mizu-oshiroi]; folyadékok borotválkozáshoz; folyékony fogkrém; folyékony fürdőszappanok;
folyékony készítmények borotválkozáshoz; folyékony krémek (kozmetikumok); folyékony parfümök; folyékony
rúzs; folyékony szappan; folyékony szappan lábfürdőhöz; folyékony szappanok; folyékony szappanok kézre és
arcra; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; formázóhabok; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőgolyók;
fürdőgyöngyök; fürdőgyöngyök (nem gyógyhatású); fürdőhab; fürdő habok; fürdőkészítmények;
fürdőkoncentrátumok (nem gyógyszeres); fürdőolajok; fürdőolajok kozmetikai célokra; fürdőporok (nem
gyógyhatású); fürdősók; fürdősók nem gyógyászati használatra; fürdősók (nem gyógyszeres); fürdőszappanok;
fürdőtej; fürdőzselék (nem gyógyhatású); füstölő; füstölő, illatosító spray-k; füstölő készítmények [illatszerek];
füstölők [kunko]; golyós dezodorok; granulált szappanok; gyanták szőrtelenítéshez; gyártási eljárásokhoz
használt illóolajak; gyógyanyagokat nem tartalmazó szájöblítő szerek; gyógyanyagot nem tartalmazó bőrtisztítók;
gyógyhatású fogkrémek; gyógyhatású kézmosószerek; gyógyhatású samponok; gyógynövények fürdéshez;
gyógyszappanok; habformájú tisztító készítmények; habfürdő; habfürdő folyadékok; habfürdő zselék; habfürdők;
habfurdők (nem gyógyhatás); habkő, horzsakő; habkövek személyes használatra; habkövek testen történő
használatra; habok, mint hajformázó segédanyagok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; haj kiegyenesítéséhez
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használt készítmények; hajápoló anyagok; hajápoló folyadékok; hajápoló készítmények, nem gyógyászati

célokra; hajápoló készítmények; hajápoló olajfürdők; hajápoló krémek; hajápoló szerek férfiaknak; hajbalzsam;
hajbalzsamok; hajbalzsamtömbök; hajegyenesítő készítmények; hajfehérítő [színtelenítő] készítmények;
hajfények; hajfestékek, hajszínezők; hajformázó készítmények; hajformázó folyadékok; hajfixálók; hajformázó
habok [piperecikkek]; hajformázó krém; hajformázó krémek; hajformázó lakkok; hajformázó spray-k; hajformázó
viaszok; hajformázó zselék; hajhabok; hajhidratáló kondicionálók; hajhidratálók; hajhullám fixáló oldatok;
hajhullámosító készítmények; hajkenőcsök; hajkezelő készítmények; hajkiegyenesítők; hajkifésülő készítmények;
hajkondicionáló készítmények; hajkondicionáló olajok; hajkondicionáló szerek; hajkondicionáló szerek
babáknak; hajkondicionálók; hajkondicionálók csecsemőknek; hajkorpa ellení samponok; hajkozmetikai
termékek; hajkozmetikumok; hajkrémek; hajlágyítók; hajlakkok; hajmaszk; hajmosó por; hajöblítők [kozmetikai
alkalmazásra]; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajpakolások; hajpúder; hajrögzítő olajok; hajsamponok;
hajsamponok emberek számára; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok; hajspray; hajszín, hajfesték
eltávolítók; hajszínező folyadékok; hajszínező készítmények; hajszínező szerek, hajfestő készítmények;
hajszőkítő készítmények; hajtextúrázók, textúrát adó készítmények hajra; hajtisztító készítmények; hajtonikok;
hajtáplálók; hajtonikok [nem gyógyhatású]; hajvédő folyadékok; hajvédő hab; hajvédő krémek; hajvédő zselék;
hajviaszok; hajvilágosítók, hajszőkítők; hajvizek, hajszeszek; hajzselék; hámlasztó arcradírok; hámlasztó krémek;
hámlasztó radírok kozmetikai célokra; hámlasztó testradírok; hámlasztóradírok a lábak ápolásához;
hámlasztóradírok kézápoláshoz; hámlasztószerek; helyi alkalmazású spray-k kozmetikai célokra;
hideghullám-oldatok; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek]; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló
koncentrátumok [kozmetikai]; hidratáló tej; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló
zselék, gélek [kozmetikai]; hidratálók; hidratálók [kozmetikumok]; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra;
hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor; hintőpor, pipere célokra; hintőpor [piperecikkek]; hintőporok;
hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; idegnyugtató esszenciális
olajok; illatanyagokkal átitatott párnák; illatanyagokkal töltött párnák; illatkibocsátó kanócok helyiségek
illatosítására; illatos testkrémek; illatosító folyadék vászonneműhöz; illatosító pálcikák; illatosító zsákocskák;
illatosított anyagokkal töltött párnák; illatosított anyaggal átitatott párnák; illatosított folyadékok, oldatok
[piperekészítmények]; illatosított fertőtlenítő szappanok; illatosított fürdősók; illatosított hintőporok; illatosított
kendők; illatosított kölnik, arcvizek; illatosított olaj; illatosított krémek; illatosított permetek ruhához,
ruhaillatosító spray-k; illatosított potpourrik; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok;
illatosított termékek gyártásához használt illóolajak; illatosított testápoló folyadékok; illatosított testápoló tejek és
krémek; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított zacskók
szempárnákhoz; illatosított zacskók, tasakok; illatszer keverék, potpourri; illatszercikkek; illatszerek; illatszeres
zacskók; illóolajak; illóolajok aromaterápiás használatra; illatszer készítmények; illóolajok kozmetikai
használatra; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; izzadásgátló dezodorok; izzadásgátló
piperecikkek; izzadásgátló készítmények; izzadásgátló szappan; izzadásgátlók; izzadásgátlók spray-k formájában;
izzadásgátlók személyes használatra; japán hajrögzítő olaj (bintsuke-abura); jázminolaj; kakaóvaj kozmetikai
célokra; karbolszappanok; kenőcsök kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai használatra; kenőcsök, balzsarnok
[nem gyógyhatású]; készítmények a haj nap elleni védelmére; készítmények borotválkozáshoz; készítmények
hajformázáshoz; készítmények napozáshoz [kozmetikumok]; készítmények tartós hullámosításhoz,
göndörítéshez; készítmények zselés műkörmök eltávolításához; készlet tartóshullám [dauer] készítéshez;
készletben árusított kozmetikumok; kevert illóolaj ok; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású); kézápoló
folyadékok; kézápoló olajak (nem gyógyhatású); kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; kézmosó szerek; kézpakolások
bőrápoláshoz; kéztisztító; kéztisztító anyagok; kéztisztító készítmények; kéztisztítók; kézmosó szappanok;
kígyóolajat tartalmazó toalettvíz; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények
kozmetikai célokra; kölnivel átitatott eldobható kendők; kölnivizek; kölnivíz; kompakt púder; kompakt púder
utántöltők [kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;
kondicionáló samponok; kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására; kőpúder [arcra]; körmökhöz való fedőanyagok;
köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágy
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kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák;
körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők;
körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömerősítők [kozmetikumok]; körömjavító készítmények;
körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó
készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok
kozmetikai célokra; körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; korpásadás elleni samponok, nem
gyógyászati célokra; korrektorok bőrfoltokra és -hibákra; korrektorok [kozmetikai szerek]; korund [csiszolószer];
kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai arcpúderek; kozmetikai bőrápoló
termékek aeroszol formában; kozmetikai bőrmegújító készítmények; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai
célú folyadékok, oldatok; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fodrászkészítmények; kozmetikai
folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők;
kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai habok; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai
hidratálók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készítmények
hajra és fejbőrre; kozmetikai kézkrémek; kozmetikai készletek; kozmetikai körömszárító készítmények;
kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikai krémek; kozmetikai krémek a
szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai maszkok; kozmetikai mellfeszesítő
készítmények; kozmetikai napozó készítmények; kozmetikai napvédő készítmények; kozmetikai szappanok;
kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szemzselék; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére;
kozmetikai szerek folyadékok formájában; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai színezőszerek;
kozmetikai szőrnövekedésgátló készítmények; kozmetikai tápláló krémek; kozmetikai testradírok; kozmetikai
tejek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és
kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumok krémek formájában; kozmetikumok
porok formájában; kozmetikumok rúzs formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok
szemöldökhöz; kozmetikumok szempillához; kozmetikumok tejek formájában; kozmetikumok zselék formájában;
kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; kozmetikumokkal impregnált
papír kéztörlők; krémek bőrökhöz; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; krémek, tejek testpakoláshoz
[kozmetikai alkalmazásra]; krémek testre (nem gyógyhatású); krémes alapozó; krémes arcpúder; krémes
testpakolások; krémrúzs; krémrúzsok; krémszappanok; kréta kozmetikai használatra; kréta sminkhez; kréta
tisztításra; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású); lábbalzsamok (nem gyógyhatású); lábdezodoráló,
szagtalanító spray-k; lábdezodorok; lábizzadásgátló szappanok; lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem
gyógyhatású]; lábradírok; lágyítók; lakk kozmetikai célokra; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; lakkok
eltávolítására szolgáló oldószerek; lehelet frissítő spray; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; levendulaolaj;
levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; luffa szappan; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej
kozmetikai használatra; levegőillatosító készítmények; masszázs waxok; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati
célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; masztix kozmetikai
használatra; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; menta esszencia [illóolaj]; menta
illatszerekhez; mesterséges barnító készítmények; mesterséges habkövek; napblokkoló olajok [kozmetikumok];
napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; napolajak [kozmetikumok]; napolajok kozmetikai célokra; napolajok;
napolajok [kozmetikumok]; napozás utáni bőrápoló szerek; napozás utáni folyadékok; napozás utáni hidratálók;
napozás utáni készítmények kozmetikai alkalmazásra; napozás utáni olajok [kozmetikumok]; napozás utáni tej;
napozás utáni zselék [kozmetikumok]; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozáshoz való kozmetikai
folyadékok; napozás utáni krémek [kozmetikai alkalmazásra]; napozó olajok; napozók, barnítók [kozmetikumok];
napozókészítmények [kozmetikumok]; napozókrémek; napozókrémek, barnítókrémek; napozózselék, -gélek;
nappali krémek; napsugárzást szűrő készítmények; napsugárzást szűrő és napfény ellen védő kozmetikai tapaszok
bőrre; napszűrő készítmények; naptej; naptejek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő folyadékok; napvédő
készítmények [kozmetikai szerek]; napvédő készítmények kozmetikai használatra; napvédő készítményeket
tartalmazó kozmetikai habok; napvédő krémek; napvédő krémek [kozmetikumok]; napvédő, napozó
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készítmények [kozmetikumok]; napvédő szerek; napvédő termékek [kozmetikumok]; napvédők ajkakra

[kozmetikai szerek]; narancsbőr elleni krémek; narancsbőr, cellulitisz elleni folyadékok; nedves törlőkendők
gyógyászati és kozmetikai célokra; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; nem gyógyhatású balzsamok; nem
gyógyhatású bőr tonifikáló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló
folyadékok; nem gyógyhatású bőrélénkítő tejek; nem gyógyhatású bőrkrémek; nem gyógyhatású fejbőr kezelő
készítmények; nem gyógyhatású fejbőrkezelő krém; nem gyógyhatású bőrvilágosító folyadékok, oldatok; nem
gyógyhatású bőrszérumok; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem
gyógyhatású fürdőkészítmények; nem gyógyhatású fürdőolajok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású
hidratálók; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású készítmények a leégés enyhítésére; nem
gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású krémek; nem gyógyhatású izzadásgátlók; nem gyógyhatású
hajsamponok; nem gyógyhatású krémek szemápoláshoz; nem gyógyhatású lábápoló tejek; nem gyógyhatású
lábáztatók; nem gyógyhatású lábkrémek; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajok;
nem gyógyhatású masszázskészítmények; nem gyógyhatású olajok; nem gyógyhatású piperecikkek; nem
gyógyhatású pipereszappanok; nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; nem gyógyhatású szájöblítők,
szájvizek; nem gyógyhatású szájspray-k; nem gyógyhatású samponok; nem gyógyhatású szépségápoló szerek;
nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; nem gyógyhatású tápláló krémek; nem gyógyhatású testápoló
készítmények; nem gyógyhatású testpúderek; nem gyógyhatású tisztító krémek; nem gyógyhatású tusfürdők;
neutralizáló készítmények hajra; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; női dezodor spray-k; női higiéniai
tisztító törlőkendők; növényi illóolajok; olajesszenciák és aromakivonatok; olajok illatszerekhez; olajok
kozmetikai célokra; olajok parfumökhöz és illatszerekhez; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási,
higiéniai célokra; oldatok kozmetikai célokra; önbarnító folyadékok [kozmetikumok]; önbarnító készítmények
[kozmetikumok]; önbarnító krémek; önbarnító krémek [kozmetikumok]; öregedés elleni bőrápoló készítmények;
öregedés elleni hidratálók; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni krémek; öregedést késleltető gélek,
zselék; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; öregségi foltok csökkentésére
szolgáló krémek; összehúzó szerek kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai
használatra; parfüm; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümkivonatok; parfümök; parfümök és
illatanyagok; parfümök, illatszerek kartonhoz; parfümök, illatszerek kerámiákhoz; parfümök ipari célokra;
parfümök személyes használatra; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; parfümözött
potpurrik; parfüm vizek, illatosított vizek; pelenka krémek [nem gyógyhatású]; pézsma [illatszer]; pipere
szappanok; piperekészítményekkel impregnált tisztító párnák; pirosító ceruzák; pirosítók; pirosítók, arcpirosítók;
por állagú bőrradír; por állagú szappanok; por testpakoláshoz [kozmetikai alkalmazásra]; porpúder;
pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra; potpourri zacskók aromaterápiás párnákba;
potpourrik; potpurrik; púder sminkeléshez; púderek; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő
helyi alkalmazásra; ránctalanító bőrápoló készítmények; ránctalanító krémek; retinol krém kozmetikai célokra;
rózsaolaj; rózsaolaj kozmetikai célokra; rúzsok; rúzstokok; sampon; samponok személyes használatra;
sampontömbök; smink; smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder; sminkalapok krémek formájában;
sminkceruzák; sminkek, arcfestékek; sminkek kompakt púderekhez; sminkeltávolító készítményekkel átitatott
kendők; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító zselék;
sminkkészítmények arcra és testre; sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminklemosó vattakorongok;
sminkszerek bőrre; sminktermékek; sók fehérítéshez; sókristály eltávolítók; száj- és fogápoló kozmetikai
készítmények; száj (lehelet) frissítő; szájfény; szájápoló készletek; szájhigiénés készítmények; szájfrissítők,
leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájkontúrceruzák; szájkontúrceruza; szájöblítők, szájvizek; szájspray-k,
nem gyógyászati használatra; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakáll színezők; szakállápoló oldatok,
folyadékok; szakállfestő szerek; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek;
szappanmentes emulziók mosakodáshoz [testre]; szappannal átitatott szivacsok; szappanok; szappanok és gélek;
szappanok gél, zselé formájában; szappanok gyógyászati használatra; szappanok háztartási használatra;
szappanok mosodai használatra; szappanok por formájában; szappanok személyes használatra; szappanok
testápoláshoz; szappanoldatok; szappanos párnák; szappanpor; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok;
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száraz samponok; szemborogatások kozmetikai célokra; szemfesték; szemápoló oldatok; szem alatti korrektorok;

szemfesték-lemosók; szemfestékek; szemfestő kozmetikumok; szemhéjceruzák; szemhéjtusok; szemhéjtusok,
szemkihúzók [kozmetikumok]; szemhéjkihúzók (szemceruza); szemhéjkihúzók; szemhéj festékek; szemhéjfesték;
szemhéjduplázó tapaszok; szemhéjduplázó smink; szemkihúzó ceruzák; szemkrém; szemöldökceruzák;
szemöldökfestékek; szemöldökfestékek ceruzák és porok formájában; szemöldökzselé; szempillafestékek;
szempillák; szempillaspirál; szemránctalanító oldatok; szemsminkek; szemzselék; szeplő elleni krémek; szépség
tonikok arcon való alkalmazáshoz; szépség tonikok testen való alkalmazáshoz; szépségápoló folyadékok;
szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szappan; szépségápoló szerek állatoknak; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szerek hajegyenesítő kezeléshez; szérumok kozmetikai alkalmazásra; színező kozmetikumok
bőrre; színezékek pipere használatra; színes kozmetikumok a bőrre; színeltávolító készítmények; szilárd
szappanok a test lemosására; szilárd púder kompakt púderekhez [kozmetikumok]; szilárd parfümök; szőrtelenítő
folyadékok, oldatok; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő krémek;
szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők; tartós hajkezelések; tartóshullám [dauer] folyadékok; tartóshullám
készítmények; tartóshullám készítmények hajra; teafaolaj; tejszerű bőrápoló folyadékok; tengeri alga
szépségápoláshoz; tengeri alga zselatin mosáshoz [funori]; természetes esszenciaolajok; természetes illatszerek;
természetes olajok kozmetikai célokra; természetes olajok parfümökhöz; természetes olajok tisztítási célokra; test
spray-k; test spray-k [nem gyógyhatású]; testápolási cikkek; testápoló dezodorok; testápolási és szépségápolási
készítmények; testápoló emulziók; testápoló krémszappan; testápoló olajspray-k; testápoló tejek; testápolók;
testdezodorok [illatszerek]; testhintőporok; testkrémek; testkrémek [kozmetikumok]; testolaj; testolajok
[kozmetikumok]; testpakolások; testpúder; testradír; testvaj; testtisztító habok; testvajak; tisztító krémek; tisztító
maszkok; tisztító készítményekkel átitatott kendők; tisztító oldatok; tisztító tejek kozmetikai használatra; toalett
púderek; toalett szappanok; tömjénrudak; tonikok kozmetikai használatra; tonikok [kozmetikumok]; tonizáló
oldat arcra, testre és kézre; törlőkendők babáknak; torokspray-k [nem gyógyhatású]; tusfürdő; tusfürdők;
tusfürdők (nem gyógyhatású); tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;
tusolókrémek; tusolózselé; tusolózselék; utántöltő csomagok bőrápoló adagolókhoz; utántöltő csomagok
hajrögzítő adagolókhoz; utántöltő csomagok kézmosó szappan adagolókhoz; utántöltő csomagok kozmetikai
szerek adagolóihoz; utántöltő csomagok sampon adagolókhoz; utántöltő csomagok testtisztító termékek
adagolóihoz; utántöltő csomagok tusfürdőadagolókhoz; vatták kozmetikai használatra; vattalabdacsak kozmetikai
célokra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vattapálcikák kozmetikai használatra; vattapamacsok kozmetikai
célokra; védőkrémek; zselék kozmetikai használatra; zselés szappanok; zselés szemmaszkok; zuhanyozó szappan;
zuhanyozósók nem gyógyítási célokra.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; fogfehérítési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;
hajkezelés; hajgöndörítő szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai
vizsgálat; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele a testre;
kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai tanácsadó
szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai sminkelési
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai fogászat;
kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai
arckezelés; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak
alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy
személyesen; sminkszolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; szépségápolás; szépségápolás emberek
részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon
szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.
( 111 ) 221.196
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( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 16 03047
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) TSp Logisztika Kft., Aszófő (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TSp Logisztika
( 511 ) 6

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

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

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.197
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 16 03191
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Skyfilm Production Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Valami Amerika
( 511 ) 41
43

Zenei és táncos programok szervezése, kulturális szórakoztató tevékenység.
Meleg ételek felszolgálása éttermi vendéglátóhelyeken vagy utcai mozgó árusítással, különösen burger

típusú élelmiszerek készítése és értékesítése; reggeliző helyek és kávéházak üzemeltetése.
( 111 ) 221.198
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 16 02468
( 220 ) 2016.07.28.
( 732 ) Profarma UAB, Vilnius (LT)
( 740 ) Héjja 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).
( 111 ) 221.199
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 15 02497
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Csekkrendező
( 511 ) 16

Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai
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reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott
órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;
pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,
például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,
zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon
keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
( 111 ) 221.200
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 15 02498
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CsekkRendező
( 511 ) 16

Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek
(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott
órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;
pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,
például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,
zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon
keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
( 111 ) 221.202
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 16 00768
( 220 ) 2016.03.03.
( 732 ) Wu Quan, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; takarító eszközök.

24

Ágy- és asztalneműk.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

( 111 ) 221.203
( 151 ) 2017.03.31.
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( 210 ) M 16 02929
( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) Pál Dorottya, Budapest (HU)
Boncz Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) Isured Loyalty Pro-Bonus
( 511 ) 36

Biztosítási statisztikai szolgáltatások; bankügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; tőkekihelyezés,

tőkeberuházás; hitelirodák; pénzalapok elektronikus átutalása; vagyonkezelés; pénzügyi elemzések; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; részletfizetéses hitelnyújtás;
biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások;
életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás]; jelzálog-hitelezés; online banki szolgáltatások; gyűjtések szervezése;
pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.
( 111 ) 221.212
( 151 ) 2017.04.04.
( 210 ) M 16 03467
( 220 ) 2016.11.06.
( 732 ) BÓLY-GÓ Ép-Ker Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Gráf Antal Zoltán, Mohács
( 541 ) BÓLY-GÓ
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); Kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi
menedzsment; kereskedelmi vásárok rendezése; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; építőanyagokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
világítással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez
kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; földmunka-berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; földmunka-berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti
felszereléssel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési
tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi boltok
üzleti ügyeinek adminisztrációja; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; építésre szolgáló kézi működtetésű
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
melegítőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítőberendezésekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; árubemutatás; fali borításokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; fali borításokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

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

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

szolgáltatások.
39

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

( 111 ) 221.221
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02594
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Press-Hair Kft., Vác (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eszthair
( 511 ) 44

Fodrászszalonok; szépségszalonok.

( 111 ) 221.222
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 01133
( 220 ) 2016.03.31.
( 732 ) Nagy Adrien, Budapest (HU)
( 740 ) Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RIENNE BRIDE
( 511 ) 14

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

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

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

bőrből.
25

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

kézelők[ruházat]; nyaksálak[sálak]; övek[ruházat]; sálak; sapkák; turbánok.
( 111 ) 221.223
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 01375
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) Mészáros Miklós, Ózd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

35

Kozmetikumok, hajdúsító készítmények kereskedelme, reklámozása, forgalmazása webáruházban.

41

Oktatás, képzés a szolgáltatással kapcsolatban.

( 111 ) 221.224
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02447
( 220 ) 2016.07.26.
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) KOSTAROX
( 511 ) 5

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsillapítók,

gyulladáscsökkentők és lázcsillapítók.
( 111 ) 221.225
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02158
( 220 ) 2016.06.23.
( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 541 ) olimpiai ötpróba
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.226
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02593
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Press-Hair Kft., Vác (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eszt-hair
( 511 ) 44

Fodrászszalonok; szépségszalonok.

( 111 ) 221.227
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02591
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

emberek számára.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 221.228
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02452
( 220 ) 2016.07.27.
( 732 ) SALVUS Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)
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( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

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

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

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

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése, gyógyászati berendezések bérbeadása; egészsegügyi szolgáltatások; egészsegügyi
tanácsadás, gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra, masszázs, szauna szolgáltatások,
szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 221.229
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 01376
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) Mészárosné Surányi Brigitta, Ózd (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

35

Kozmetikumok, hajdúsító készítmények kereskedelme, reklámozása, forgalmazása webáruházban.

41

Oktatás, képzés a szolgáltatással kapcsolatban.

( 111 ) 221.230
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02600
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Szabó Ferenc Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) campona
( 511 ) 38
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 221.231
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( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02599
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Antal Valéria, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 541 ) AntalVali
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.232
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02596
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

32

Alkoholmentes italok; sörök és sörtermékek; készítmények italokhoz; energiaitalok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök italokhoz; koffeintartalmú energiaitalok;szörpök limonádékhoz.
( 111 ) 221.233
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 02604
( 220 ) 2016.08.11.
( 732 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

herbicidek.
( 111 ) 221.234
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 03115
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) Csónakázótó Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Zoltán György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.235
( 151 ) 2017.04.05.
( 210 ) M 16 03189
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DROSDOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 221.236
( 151 ) 2017.04.06.
( 210 ) M 16 02605
( 220 ) 2016.08.11.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest

M900

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 7. szám, 2017.04.18.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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).
A rovat 239 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 16 00108
( 220 ) 2016.01.13.
( 731 ) Marosán-Pál Melinda Éva, Budapest (HU)
Szaka Eleonóra, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Strandruházat, alsóruházat, -fehérnemű.

( 210 ) M 16 01512
( 220 ) 2016.05.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TRIASELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 118.222
( 210 ) M 76 00428
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 118.481
( 210 ) M 76 00965
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 118.482
( 210 ) M 76 00993
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 118.484
( 210 ) M 76 01026
( 180 ) 2016.07.24.
( 111 ) 118.565
( 210 ) M 76 01094
( 180 ) 2016.08.25.
( 111 ) 118.909
( 210 ) M 76 01016
( 180 ) 2016.08.13.
( 111 ) 125.959
( 210 ) M 86 01716
( 180 ) 2016.08.14.
( 111 ) 126.455
( 210 ) M 86 01742
( 180 ) 2016.08.21.
( 111 ) 126.693
( 210 ) M 86 01693
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 142.148
( 210 ) M 96 02586
( 180 ) 2016.08.02.
( 111 ) 148.888
( 210 ) M 96 02825
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 148.889
( 210 ) M 96 02770
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( 180 ) 2016.08.22.
( 111 ) 149.023
( 210 ) M 96 02831
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 149.054
( 210 ) M 96 02783
( 180 ) 2016.08.23.
( 111 ) 149.108
( 210 ) M 96 02698
( 180 ) 2016.08.12.
( 111 ) 149.508
( 210 ) M 96 02844
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 149.625
( 210 ) M 96 02845
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 149.908
( 210 ) M 96 02742
( 180 ) 2016.08.15.
( 111 ) 149.941
( 210 ) M 96 01232
( 180 ) 2016.04.23.
( 111 ) 149.947
( 210 ) M 96 02589
( 180 ) 2016.08.02.
( 111 ) 150.075
( 210 ) M 96 02818
( 180 ) 2016.08.28.
( 111 ) 150.118
( 210 ) M 96 02840
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 150.143
( 210 ) M 96 02828
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 150.149
( 210 ) M 96 02830
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 150.204
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( 210 ) M 96 02695
( 180 ) 2016.08.12.
( 111 ) 150.227
( 210 ) M 96 02782
( 180 ) 2016.08.23.
( 111 ) 150.363
( 210 ) M 96 02800
( 180 ) 2016.08.26.
( 111 ) 150.416
( 210 ) M 96 02611
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 150.549
( 210 ) M 96 02737
( 180 ) 2016.08.15.
( 111 ) 150.550
( 210 ) M 96 02723
( 180 ) 2016.08.14.
( 111 ) 150.626
( 210 ) M 96 02762
( 180 ) 2016.08.21.
( 111 ) 150.629
( 210 ) M 96 02763
( 180 ) 2016.08.21.
( 111 ) 150.910
( 210 ) M 96 02687
( 180 ) 2016.08.09.
( 111 ) 151.353
( 210 ) M 96 02653
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 151.374
( 210 ) M 96 02651
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 151.871
( 210 ) M 96 02583
( 180 ) 2016.08.02.
( 111 ) 151.872
( 210 ) M 96 02588
( 180 ) 2016.08.02.
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( 111 ) 151.877
( 210 ) M 96 02650
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 151.892
( 210 ) M 96 02793
( 180 ) 2016.08.26.
( 111 ) 151.921
( 210 ) M 96 02587
( 180 ) 2016.08.02.
( 111 ) 151.924
( 210 ) M 96 02747
( 180 ) 2016.08.16.
( 111 ) 152.457
( 210 ) M 96 02824
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 152.716
( 210 ) M 96 02566
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 152.808
( 210 ) M 96 02595
( 180 ) 2016.08.05.
( 111 ) 153.182
( 210 ) M 96 02592
( 180 ) 2016.08.02.
( 111 ) 153.272
( 210 ) M 96 02809
( 180 ) 2016.08.27.
( 111 ) 153.318
( 210 ) M 96 02614
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 153.438
( 210 ) M 96 02713
( 180 ) 2016.08.13.
( 111 ) 153.439
( 210 ) M 96 02714
( 180 ) 2016.08.13.
( 111 ) 153.442
( 210 ) M 96 02766
( 180 ) 2016.08.22.
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( 111 ) 153.571
( 210 ) M 96 02797
( 180 ) 2016.08.26.
( 111 ) 154.677
( 210 ) M 96 02802
( 180 ) 2016.08.27.
( 111 ) 154.678
( 210 ) M 96 02803
( 180 ) 2016.08.27.
( 111 ) 154.827
( 210 ) M 96 02696
( 180 ) 2016.08.12.
( 111 ) 154.872
( 210 ) M 96 02843
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 154.873
( 210 ) M 96 02846
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 188.354
( 210 ) M 06 02663
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.356
( 210 ) M 06 02647
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.359
( 210 ) M 06 02650
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.360
( 210 ) M 06 02651
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.361
( 210 ) M 06 02653
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.362
( 210 ) M 06 02654
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.363
( 210 ) M 06 02655
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( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 188.715
( 210 ) M 06 02792
( 180 ) 2016.08.17.
( 111 ) 189.881
( 210 ) M 06 01622
( 180 ) 2016.05.09.
( 111 ) 189.992
( 210 ) M 06 02688
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 189.995
( 210 ) M 06 02685
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 189.996
( 210 ) M 06 02678
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.025
( 210 ) M 06 02692
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.080
( 210 ) M 06 02844
( 180 ) 2016.08.24.
( 111 ) 190.084
( 210 ) M 06 02839
( 180 ) 2016.08.24.
( 111 ) 190.098
( 210 ) M 06 02841
( 180 ) 2016.08.24.
( 111 ) 190.188
( 210 ) M 06 02915
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 190.189
( 210 ) M 06 02798
( 180 ) 2016.08.17.
( 111 ) 190.190
( 210 ) M 06 02916
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 190.191
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( 210 ) M 06 02707
( 180 ) 2016.08.04.
( 111 ) 190.192
( 210 ) M 06 02708
( 180 ) 2016.08.04.
( 111 ) 190.193
( 210 ) M 06 02907
( 180 ) 2016.08.30.
( 111 ) 190.198
( 210 ) M 06 02354
( 180 ) 2016.07.11.
( 111 ) 190.199
( 210 ) M 06 02523
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 190.209
( 210 ) M 06 02789
( 180 ) 2016.08.17.
( 111 ) 190.213
( 210 ) M 06 02788
( 180 ) 2016.08.17.
( 111 ) 190.214
( 210 ) M 06 02793
( 180 ) 2016.08.17.
( 111 ) 190.219
( 210 ) M 06 02919
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 190.220
( 210 ) M 06 02920
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 190.221
( 210 ) M 06 02918
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 190.226
( 210 ) M 06 02710
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 190.229
( 210 ) M 06 02807
( 180 ) 2016.08.18.
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( 111 ) 190.234
( 210 ) M 06 02711
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 190.235
( 210 ) M 06 02805
( 180 ) 2016.08.18.
( 111 ) 190.242
( 210 ) M 06 02806
( 180 ) 2016.08.18.
( 111 ) 190.245
( 210 ) M 06 02715
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 190.249
( 210 ) M 06 02925
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 190.250
( 210 ) M 06 02801
( 180 ) 2016.08.18.
( 111 ) 190.254
( 210 ) M 06 02712
( 180 ) 2016.08.07.
( 111 ) 190.391
( 210 ) M 06 02901
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 190.392
( 210 ) M 06 02700
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.393
( 210 ) M 06 02699
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.394
( 210 ) M 06 02694
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.412
( 210 ) M 06 01642
( 180 ) 2016.05.10.
( 111 ) 190.422
( 210 ) M 06 01640
( 180 ) 2016.05.10.
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( 111 ) 190.471
( 210 ) M 06 02927
( 180 ) 2016.08.31.
( 111 ) 190.523
( 210 ) M 06 02746
( 180 ) 2016.08.11.
( 111 ) 190.535
( 210 ) M 06 02756
( 180 ) 2016.08.11.
( 111 ) 190.539
( 210 ) M 06 02747
( 180 ) 2016.08.11.
( 111 ) 190.541
( 210 ) M 06 02633
( 180 ) 2016.08.23.
( 111 ) 190.544
( 210 ) M 06 02749
( 180 ) 2016.08.11.
( 111 ) 190.553
( 210 ) M 06 02777
( 180 ) 2016.08.15.
( 111 ) 190.626
( 210 ) M 06 02769
( 180 ) 2016.08.14.
( 111 ) 190.707
( 210 ) M 06 02893
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 190.709
( 210 ) M 06 02889
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 190.741
( 210 ) M 06 02684
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.742
( 210 ) M 06 02679
( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.743
( 210 ) M 06 02691
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( 180 ) 2016.08.03.
( 111 ) 190.746
( 210 ) M 06 02785
( 180 ) 2016.08.16.
( 111 ) 190.747
( 210 ) M 06 02784
( 180 ) 2016.08.16.
( 111 ) 190.765
( 210 ) M 06 02892
( 180 ) 2016.08.29.
( 111 ) 190.777
( 210 ) M 06 02745
( 180 ) 2016.08.11.
( 111 ) 190.808
( 210 ) M 06 02858
( 180 ) 2016.08.24.
( 111 ) 190.840
( 210 ) M 06 02853
( 180 ) 2016.08.24.
( 111 ) 191.013
( 210 ) M 06 02659
( 180 ) 2016.08.01.
( 111 ) 191.014
( 210 ) M 06 02869
( 180 ) 2016.08.25.
( 111 ) 191.128
( 210 ) M 06 02718
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 191.135
( 210 ) M 06 02813
( 180 ) 2016.08.21.
( 111 ) 191.143
( 210 ) M 06 02721
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 191.154
( 210 ) M 06 02719
( 180 ) 2016.08.08.
( 111 ) 191.582
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( 210 ) M 06 02325
( 180 ) 2016.07.06.
( 111 ) 191.738
( 210 ) M 06 02435
( 180 ) 2016.07.17.
A rovat 128 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 219.457
( 732 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Veér Ádám György, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 137.714
( 732 ) Hilltop Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 204.474
( 732 ) Dr. Fiedler Tibor, Budapest (HU)
( 511 ) 35 Reklámozás.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 118.691
( 732 ) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
( 111 ) 118.760
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 118.765
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 118.955
( 732 ) SABIC Global Technologies B.V., Bergen op Zoom (NL)
( 111 ) 118.981
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 118.982
( 732 ) PannonPharma Kft., Pécsvárad (HU)
( 111 ) 119.025
( 732 ) Empresa Comercial Caribex, Habana Vieja, La Habana (CU)
( 111 ) 119.060
( 732 ) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)
( 111 ) 119.327
( 732 ) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)
( 111 ) 119.393
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 119.394
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 119.395
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 119.400
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 119.624
( 732 ) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)
( 111 ) 119.676
( 732 ) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)
( 111 ) 119.780
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 119.840
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( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

( 111 ) 119.841
( 732 ) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)
( 111 ) 120.097
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 126.267
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 126.290
( 732 ) TRIGON Biotechnológiai Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 126.307
( 732 ) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
( 111 ) 126.416
( 732 ) Bukovics István, Budapest (HU)
( 111 ) 126.609
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 126.891
( 732 ) Regent Medical Limited, London (GB)
( 111 ) 127.046
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 143.661
( 732 ) Nagy László, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 146.335
( 732 ) Nagy László, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 146.421
( 732 ) WELL PRESS Kiadó Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 147.891
( 732 ) K-E-S LINE Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 147.974
( 732 ) VÁRDA DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
( 111 ) 148.935
( 732 ) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.S., Tuzla Istanbul (TR)
( 111 ) 149.033
( 732 ) LABOREXPORT Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 149.102
( 732 ) Erős Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 149.107
( 732 ) Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest (HU)
( 111 ) 149.201
( 732 ) ÉPKAR Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 149.311
( 732 ) C.O.I.M. S.p.A.-CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE, 20019 Settino Milanese, Milano (IT)
( 111 ) 149.318
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 111 ) 149.928
( 732 ) Lanius Invest Kft., Szentendre (HU)
( 111 ) 150.074
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Changping District, Beijing (CN)
( 111 ) 150.426
( 732 ) Union Carbide Corporation, Midland, Michigan (US)
( 111 ) 150.470
( 732 ) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), Tokió (JP)
( 111 ) 150.496
( 732 ) ESAB Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 111 ) 150.503
( 732 ) CASE Corporation (Delaware állam törvényei szerint mőködő vállalat), Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 150.571
( 732 ) Red Devil, Inc. (New Jersey állam törvényei szerint működő vállalat), Tulsa, Oklahoma (US)
( 111 ) 150.642
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia, (US)
( 111 ) 150.842
( 732 ) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah, Wisconsin (US)
( 111 ) 150.888
( 732 ) KANTAR MEDIA UK LTD., London (GB)
( 111 ) 150.896
( 732 ) GM KOREA COMPANY, Incheon (KR)
( 111 ) 150.958
( 732 ) FLORA HUNGARIA Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 150.985
( 732 ) DANUBIANA Borkereskedő- és Termelő Kft., Bonyhád (HU)
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( 111 ) 151.024
( 732 ) Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete, Miskolc (HU)
( 111 ) 151.072
( 732 ) KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 151.077
( 732 ) Johnson Matthey PLC, London (GB)
( 111 ) 151.101
( 732 ) ViewSonic Corporation, Brea (US)
( 111 ) 151.115
( 732 ) ViewSonic Corporation, Brea (US)
( 111 ) 151.144
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 151.149
( 732 ) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
( 111 ) 151.172
( 732 ) ETERNAL BEST INDUSTRIAL LIMITED, New Territories, Hong Kong (HK)
( 111 ) 151.289
( 732 ) Superior Electronics Corporation, Taipei (TW)
( 111 ) 151.330
( 732 ) Hyundai Motor Company, Szöul (KR)
( 111 ) 151.363
( 732 ) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 151.368
( 732 ) TNL Technology Holdings C.V., Singapore (SG)
( 111 ) 151.573
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 151.608
( 732 ) Zebra Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 151.631
( 732 ) Univation Technologies, LLC, Houston, Texas (US)
( 111 ) 151.661
( 732 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)
( 111 ) 151.683
( 732 ) Max Mara International S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 151.729
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( 732 ) Discover Financial Services (a Delaware corporation), Riverwoods, Illinois (US)

( 111 ) 151.742
( 732 ) Aopen Incorporated, Neihu Disrict, Taipei City 11494, Taiwan (R.O.C.) (TW)
( 111 ) 151.884
( 732 ) ETERNAL BEST INDUSTRIAL LIMITED, New Territories, Hong Kong (HK)
( 111 ) 152.011
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 152.012
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 152.013
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 152.019
( 732 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 152.025
( 732 ) TAEWON NEEDLE Ltd., Dongnae-gu, Busan (KR)
( 111 ) 152.186
( 732 ) WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 152.465
( 732 ) RCA Trademark Management SA, Issy Les Moulineaux (FR)
( 111 ) 152.476
( 732 ) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
( 111 ) 152.796
( 732 ) Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)
( 111 ) 152.865
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 152.925
( 732 ) DPMG Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt., Cegléd (HU)
( 111 ) 153.124
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 153.231
( 732 ) MC Projects B.V.- Swiss Branch, Granges-Paccot (CH)
( 111 ) 153.301
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 153.332
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
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( 111 ) 153.363
( 732 ) United Biscuits (UK) Limited,, Hayes, Middlesex (GB)
( 111 ) 153.723
( 732 ) OSI INDUSTRIES,LLC, Aurora, Illinois (US)
( 111 ) 154.011
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 154.236
( 732 ) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
( 111 ) 155.219
( 732 ) AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 155.691
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.692
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 157.014
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 157.401
( 732 ) Guess? IP Holder L.P., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 157.402
( 732 ) Guess? IP Holder L.P., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 157.403
( 732 ) Guess? IP Holder L.P., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 160.942
( 732 ) CORA, 77435 Marne la Vallée CEDEX 2 (FR)
( 111 ) 164.481
( 732 ) CORA, 77435 Marne la Vallée CEDEX 2 (FR)
( 111 ) 189.535
( 732 ) Liao Da Dong, Budapest (HU)
( 111 ) 189.581
( 732 ) GASU International Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.872
( 732 ) Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.920
( 732 ) Manna 1887 Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 189.950
( 732 ) Vuelta Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.962
( 732 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 190.217
( 732 ) Arena Corner Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.373
( 732 ) KEMOBIL Kft., Tata (HU)
( 111 ) 190.772
( 732 ) CHRONOS SYSTEMS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.809
( 732 ) PIKTOR Festék és Háztartási Vegyi áru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 190.811
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.818
( 732 ) PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 190.832
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.842
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.844
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.174
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.193
( 732 ) Team Rekreáció Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.225
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.321
( 732 ) Piramis Sör Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 191.639
( 732 ) Fenstherm Kontakt Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.767
( 732 ) DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.823
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( 732 ) DUPAREC Papírbegyűjtő és Feldolgozó Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 191.824
( 732 ) Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Kőröstetétlen (HU)
( 111 ) 191.827
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.828
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.969
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.984
( 732 ) TOM-TOM Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.008
( 732 ) Finn Wellness Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.052
( 732 ) MATRAC DEPÓ Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 192.055
( 732 ) DUPAREC Papírbegyűjtő és Feldolgozó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.317
( 732 ) SÚLY-KONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 111 ) 192.370
( 732 ) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
( 111 ) 192.377
( 732 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 111 ) 192.388
( 732 ) PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.394
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.402
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.408
( 732 ) Solti András, Budapest (HU)
( 111 ) 192.410
( 732 ) ALPHA-PARK-K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)
( 111 ) 192.415
( 732 ) CITIBANK, N.A., New York, New York (US)
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( 111 ) 192.420
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.422
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.430
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Changping District, Beijing (CN)
( 111 ) 192.475
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.490
( 732 ) DR Bata Zrt., Ócsa (HU)
( 111 ) 192.564
( 732 ) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 192.570
( 732 ) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 192.635
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.670
( 732 ) CBS Studios Inc., Studio City, California (US)
( 111 ) 192.717
( 732 ) metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 192.767
( 732 ) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
( 111 ) 192.769
( 732 ) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
( 111 ) 192.773
( 732 ) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
( 111 ) 192.777
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.803
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 192.853
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 192.927
( 732 ) The Body Shop International plc, Littlehampton, West Sussex (GB)
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( 111 ) 193.062
( 732 ) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)
( 111 ) 193.063
( 732 ) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 193.088
( 732 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York 10577 (US)
( 111 ) 193.255
( 732 ) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
( 111 ) 193.271
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
( 111 ) 193.540
( 732 ) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
( 111 ) 193.543
( 732 ) Schulke CZ, s.r.o., Bohumín (CZ)
( 111 ) 193.567
( 732 ) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 193.791
( 732 ) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 193.914
( 732 ) Kozma Tamás, Budapest (HU)
( 111 ) 193.976
( 732 ) AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 193.979
( 732 ) BIOFARMA, SURESNES CEDEX (FR)
( 111 ) 194.591
( 732 ) Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 194.775
( 732 ) Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.003
( 732 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 111 ) 195.007
( 732 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 111 ) 195.162
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 195.179
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( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

( 111 ) 195.290
( 732 ) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 195.460
( 732 ) Bedics Tamás, Kalocsa (HU)
( 111 ) 195.490
( 732 ) Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
( 111 ) 195.595
( 732 ) Interfood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 195.815
( 732 ) BIOLA Biokozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 195.847
( 732 ) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.123
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 196.141
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 196.151
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 197.729
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 198.280
( 732 ) AgroterM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Korlátolt Felelőségű Társaság,
Peremarton-Gyártelep (HU)
( 111 ) 200.140
( 732 ) EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)
( 111 ) 201.064
( 732 ) BURLEN LIMITED, Salisbury, Wiltshire (GB)
( 111 ) 202.291
( 732 ) EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)
( 111 ) 207.015
( 732 ) CONSOLIDATED ARTISTS B.V., 3012 EP Rotterdam (NL)
( 111 ) 210.962
( 732 ) AVENTIS PHARMA SA, , Antony (FR)
( 111 ) 219.113
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( 732 ) CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)

( 111 ) 220.484
( 732 ) OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, Kunszentmiklós (HU)
A rovat 191 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 115.553
( 732 ) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), Tokyo (JP)
( 111 ) 117.691
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 118.888
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 120.358
( 732 ) Pioneer Brewing Company Limited, Luton, Bedfordshire (GB)
( 111 ) 120.773
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 121.681
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 124.626
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 124.627
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 126.267
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 127.843
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 135.866
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 137.029
( 732 ) Kohler Interiors Furniture Company, Hickory, North Carolina (US)
( 111 ) 137.883
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 144.659
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 148.649
( 732 ) KEMOBIL Kft., Tata (HU)
( 111 ) 149.311
( 732 ) C.O.I.M. S.p.A.-CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE, 20019 Settino Milanese, Milano (IT)
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( 111 ) 150.074
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Changping District, Beijing (CN)
( 111 ) 151.101
( 732 ) ViewSonic Corporation, Brea (US)
( 111 ) 151.115
( 732 ) ViewSonic Corporation, Brea (US)
( 111 ) 153.355
( 732 ) Bodegas Fundador S.L., Madrid (ES)
( 111 ) 153.497
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 155.713
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 156.769
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 157.303
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 157.310
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 157.600
( 732 ) Kohler Interiors Furniture Company, Hickory, North Carolina (US)
( 111 ) 158.595
( 732 ) BECLE, S.A. DE C.V., Mexico DF (MX)
( 111 ) 163.784
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 171.623
( 732 ) GIANGI Srl, Domagnano (RSM) (SM)
( 111 ) 171.732
( 732 ) Brandbrew S.A., 1259 Senningerberg (LU)
( 111 ) 175.990
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.595
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 180.671
( 732 ) ARAMIS PHARMA Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 180.938
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 181.675
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 182.008
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 183.214
( 732 ) Nestlé Skin Health S.A., Lausanne (CH)
( 111 ) 186.544
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 189.553
( 732 ) TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Lugano (CH)
( 111 ) 190.129
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.217
( 732 ) Arena Corner Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.373
( 732 ) KEMOBIL Kft., Tata (HU)
( 111 ) 190.546
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 191.639
( 732 ) Fenstherm Kontakt Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.008
( 732 ) Finn Wellness Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.388
( 732 ) PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.430
( 732 ) NUTRICHEM COMPANY LIMITED, Changping District, Beijing (CN)
( 111 ) 193.727
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.591
( 732 ) Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 195.766
( 732 ) K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.815
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( 732 ) BIOLA Biokozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

( 111 ) 196.054
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 196.201
( 732 ) K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.390
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 197.303
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.458
( 732 ) TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Lugano (CH)
( 111 ) 199.804
( 732 ) Pinka 2003 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.879
( 732 ) Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.997
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 200.005
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 200.006
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 200.990
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 201.174
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.684
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 204.175
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 204.537
( 732 ) Garay Center Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.378
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 207.581
( 732 ) Sztanev Bertalan, Budapest (HU)
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( 111 ) 207.602
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 207.603
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 111 ) 207.612
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.657
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.658
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.218
( 732 ) Brandbrew S.A., 1259 Senningerberg (LU)
( 111 ) 210.391
( 732 ) Pharma Pack Hungary Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 211.513
( 732 ) Pharma Pack Hungary Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 211.635
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 211.982
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 212.630
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.652
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.657
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.359
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.371
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.379
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 213.380
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
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( 111 ) 213.381
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 213.383
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 213.384
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 213.555
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 111 ) 213.733
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
( 111 ) 213.844
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.853
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.899
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 214.496
( 732 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 214.884
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 215.615
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.001
( 732 ) Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 218.560
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
A rovat 98 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 119.439
( 732 ) Rohm and Haas Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Philadelphia, Pennsylvania (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 149.318
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 111 ) 150.496
( 732 ) ESAB Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 151.062
( 732 ) Rohm & Haas Company (Patent Department), Philadelphia, Pennsylvannia (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 151.072
( 732 ) KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 151.368
( 732 ) TNL Technology Holdings C.V., Singapore (SG)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 151.631
( 732 ) Univation Technologies, LLC, Houston, Texas (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.025
( 732 ) TAEWON NEEDLE Ltd., Dongnae-gu, Busan (KR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 153.301
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 157.040
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 162.482
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 168.269
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 168.418
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 171.355
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 172.114
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
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( 111 ) 173.536
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 177.849
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.850
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.851
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 179.430
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 181.313
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 181.424
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 192.317
( 732 ) SÚLY-KONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Bánfi és Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.394
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.402
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.420
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.422
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.595
( 732 ) Interfood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 197.065
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
( 111 ) 197.901
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.902
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 198.461
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 199.543
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
( 111 ) 199.545
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
( 111 ) 199.997
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 200.005
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 200.006
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 201.684
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 204.758
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 207.602
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
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( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 207.603
( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 214.286
( 732 ) UFA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 111 ) 216.570
( 732 ) UFA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok
A rovat 43 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 119.439
( 732 ) Rohm and Haas Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Philadelphia, Pennsylvania (US)
( 111 ) 149.892
( 732 ) PUSZTA-GUT Wild- und Geflügel- Handelsgesellschaft mbH, Rahden (DE)
( 111 ) 150.496
( 732 ) ESAB Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 111 ) 151.062
( 732 ) Rohm & Haas Company (Patent Department), Philadelphia, Pennsylvannia (US)
( 111 ) 151.631
( 732 ) Univation Technologies, LLC, Houston, Texas (US)
( 111 ) 152.025
( 732 ) TAEWON NEEDLE Ltd., Dongnae-gu, Busan (KR)
( 111 ) 153.301
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 157.040
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 162.482
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.269
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.418
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 171.355
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 172.114
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.536
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.849
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.850
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.851
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.430
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.313
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.424
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.317
( 732 ) SÚLY-KONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 111 ) 192.394
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.402
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.420
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.422
( 732 ) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 193.698
( 732 ) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
( 111 ) 194.774
( 732 ) Tóth Róbert, Orosháza (HU)
( 111 ) 195.027
( 732 ) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
( 111 ) 197.901
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( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 197.902
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.461
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.758
( 732 ) UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.286
( 732 ) UFA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.570
( 732 ) UFA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.484
( 732 ) Ferrand Kft., Nyíregyháza (HU)
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 115.553
( 732 ) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), Tokyo (JP)
( 111 ) 115.966
( 732 ) dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 126.416
( 732 ) Bukovics István, Budapest (HU)
( 111 ) 126.609
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 146.421
( 732 ) WELL PRESS Kiadó Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 148.935
( 732 ) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.S., Tuzla Istanbul (TR)
( 111 ) 149.201
( 732 ) ÉPKAR Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 150.888
( 732 ) KANTAR MEDIA UK LTD., London (GB)
( 111 ) 150.958
( 732 ) FLORA HUNGARIA Kft., Szigetszentmiklós (HU)
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( 111 ) 151.072
( 732 ) KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 151.573
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 151.683
( 732 ) Max Mara International S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 151.729
( 732 ) Discover Financial Services (a Delaware corporation), Riverwoods, Illinois (US)
( 111 ) 151.742
( 732 ) Aopen Incorporated, Neihu Disrict, Taipei City 11494, Taiwan (R.O.C.) (TW)
( 111 ) 152.465
( 732 ) RCA Trademark Management SA, Issy Les Moulineaux (FR)
( 111 ) 157.014
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.849
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.850
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.851
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.430
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 180.828
( 732 ) dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.892
( 732 ) dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.950
( 732 ) Vuelta Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 189.962
( 732 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 190.772
( 732 ) CHRONOS SYSTEMS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.193
( 732 ) Team Rekreáció Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.052
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( 732 ) MATRAC DEPÓ Kft., Nyíregyháza (HU)

( 111 ) 192.377
( 732 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 111 ) 192.415
( 732 ) CITIBANK, N.A., New York, New York (US)
( 111 ) 192.717
( 732 ) metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 193.271
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
( 111 ) 195.595
( 732 ) Interfood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 197.901
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.902
( 732 ) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.085
( 732 ) Relatív-A Kft., Diósd (HU)
( 111 ) 211.717
( 732 ) dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 214.673
( 732 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.662
( 732 ) Kun Richárd, Érd (HU)
( 111 ) 217.484
( 732 ) Ferrand Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 217.487
( 732 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 220.555
( 732 ) Pécsi Kerámia Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 220.749
( 732 ) Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)
A rovat 42 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
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( 111 ) 211.846
( 732 ) BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 16 01382
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 01570
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 02427
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 03353
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 17 00289
( 731 ) New York S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Kiel (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 16 02988
( 731 ) Santapark Oy, Rovaniemi (FI)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 16 02729
( 731 ) Szatmári Nóra, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 02960
( 731 ) Menedzserek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 03455
( 731 ) Mecsek Group Kft., Feked (HU)
( 210 ) M 16 03991
( 731 ) JEBETO Kft., Budapest (HU)
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A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 76 01094
( 731 ) REANAL Finomvegyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 79 00479
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 96 03958
( 731 ) DE-SPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Ráthonyi Rita ügyvéd, Debrecen
( 210 ) M 96 03959
( 731 ) DE-SPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Ráthonyi Rita ügyvéd, Debrecen
( 210 ) M 98 01706
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 98 01705
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 99 00546
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Dr. Pánszky Gyula ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 99 04590
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 00 06739
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 00 06740
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 00 06738
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 06136
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Dr. Pánszky Gyula ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 01 03274
( 731 ) Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft., Pápa (HU)
( 210 ) M 05 04035
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
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( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

( 210 ) M 06 00918
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 06 02751
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 08 01769
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 210 ) M 10 01674
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rosner Gábor, Budapest
( 210 ) M 10 01956
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp.zo.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 00373
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 01831
( 731 ) REANAL Finomvegyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zoltán József, Budapest
( 210 ) M 11 00986
( 731 ) CEDC International Sp. zo.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 00918
( 731 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 13 03263
( 731 ) REANAL Gyógyszer- és Finomvegyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zoltán, Budapest
A rovat 24 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 851.769
( 541 ) ZETAG
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.172.898
( 546 )

( 511 ) 38
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.226.691
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.227.145
( 546 )

( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.253.188
( 541 ) PULSE
( 511 ) 10, 21
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.325.281
( 541 ) GAVITA
( 511 ) 9, 11, 37
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.345
( 541 ) TWO4COW
( 511 ) 31
( 580 ) 2016.12.29.
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( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.362
( 546 )

( 511 ) 18
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.390
( 546 )
( 511 ) 12, 37
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.417
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.448
( 541 ) HORIZON
( 511 ) 18
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.458
( 541 ) SIGNATURE DE CHANEL
( 511 ) 3
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.469
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.493
( 546 )
( 511 ) 9
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( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.505
( 541 ) Monopren
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.533
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.534
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.535
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.537
( 541 ) NATURALLY INSPIRING
( 511 ) 29-30, 32-33
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.538
( 546 )

( 511 ) 35, 39
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( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.540
( 546 )
( 511 ) 3-4, 9, 12, 17-18, 24-25, 28
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.542
( 546 )

( 511 ) 36, 41
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.622
( 546 )
( 511 ) 3-4, 9, 12, 17-18, 24-25, 28
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.717
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.737
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.812
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( 546 )

( 511 ) 20-21
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.813
( 546 )

( 511 ) 20-21
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.819
( 541 ) MOLION
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.827
( 541 ) ERITON
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.852
( 546 )

( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.918
( 541 ) FUSION XLT
( 511 ) 1, 16-17
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
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( 111 ) 1.325.927
( 546 )

( 511 ) 17, 19
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.940
( 541 ) ROAD POWER
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.325.950
( 546 )

( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.326.057
( 541 ) COTTONBOX
( 511 ) 24-25
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.326.080
( 541 ) Boni Classic
( 511 ) 25
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.326.166
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.326.196
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( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2016.12.29.
( 450 ) GAZ 51/2016
( 111 ) 1.326.220
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 11-12, 36-37, 39-41, 43
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.225
( 541 ) CHAPTER 4
( 511 ) 35
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.264
( 541 ) Fantec
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.279
( 541 ) OXALOXON
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.281
( 541 ) ADOLAX
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.284
( 541 ) WARMON
( 511 ) 6, 9, 11, 17
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.285
( 541 ) Tannymaxx Beluga
( 511 ) 3, 5, 44
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.294
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( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.411
( 541 ) ON OFF POWER
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.414
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.418
( 541 ) staysofti
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.459
( 541 ) ON OFF PRO
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.460
( 541 ) URBAN POWER
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.502
( 546 )

( 511 ) 32
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( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.504
( 541 ) NewAir
( 511 ) 1, 19, 42
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.513
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11-12, 35-37, 39-43
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.654
( 546 )

( 511 ) 6, 20, 35, 37, 39-40, 42
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.655
( 541 ) INOVAG LADENBAU
( 511 ) 6, 20, 35, 37, 39-40, 42
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.664
( 541 ) GARNIER BOTANIC SECRETS
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.733
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.755
( 541 ) VENTURE
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
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( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.765
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.806
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.811
( 546 )
( 511 ) 28
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.865
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
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( 111 ) 1.326.892
( 546 )
( 511 ) 6-9, 20
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.902
( 541 ) VITEAU
( 511 ) 11, 29, 31-32, 35, 39, 41, 43-44
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.935
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 35
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.956
( 546 )
( 511 ) 32
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.326.988
( 546 )

( 511 ) 35, 38, 41-42, 44-45
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.008
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.033
( 541 ) POLYNAPHTHA
( 511 ) 40, 42
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
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( 111 ) 1.327.064
( 546 )

( 511 ) 20
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.106
( 546 )
( 511 ) 12, 35, 41
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.168
( 541 ) ELASTIC SKIN
( 511 ) 30
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.203
( 541 ) VECTORIO
( 511 ) 5, 10, 16
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.213
( 541 ) Motochic
( 511 ) 35
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.221
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.226
( 546 )
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( 511 ) 12, 35, 41
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.241
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.245
( 541 ) OptraFine 2
( 511 ) 10
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.326
( 541 ) KONTRACID
( 511 ) 2
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.366
( 541 ) VYLOPET
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.384
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.393
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.411
( 546 )
( 511 ) 12
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( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.431
( 541 ) Seletest
( 511 ) 5, 44
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.459
( 546 )
( 511 ) 16, 35, 39, 41-42
( 580 ) 2017.01.05.
( 450 ) GAZ 52/2016
( 111 ) 1.327.508
( 541 ) EXDIAR
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.509
( 541 ) FRIDIAR
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.515
( 541 ) TULOXIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.571
( 546 )

( 511 ) 25-26, 35
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.572
( 546 )

( 511 ) 25
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( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.592
( 546 )

( 511 ) 45
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.750
( 541 ) AVENIDA
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.774
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.867
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.868
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.327.916
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( 546 )

( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.024
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.044
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.083
( 541 ) MONARO
( 511 ) 19
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.084
( 541 ) PANAMA
( 511 ) 19
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.158
( 546 )
( 511 ) 18
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
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( 111 ) 1.328.251
( 546 )
( 511 ) 3, 21, 29-31, 35
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.269
( 546 )

( 511 ) 32, 35, 39
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.270
( 546 )

( 511 ) 32, 35, 39
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
( 111 ) 1.328.448
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.01.12.
( 450 ) GAZ 53/2016
A rovat 106 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 706.444
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 767.453
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 813.395
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 943.301
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.170.535
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.192.662
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.198.107
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.218.041
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.229.008
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.233.372
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.242.510
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.257.984
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.306.237
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.240
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.248
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.250
( 151 ) 2017.03.14.
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( 111 ) 1.306.251
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.289
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.400
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.481
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.503
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.509
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.529
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.543
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.544
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.605
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.852
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.853
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.306.971
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.307.007
( 151 ) 2017.03.14.
( 111 ) 1.307.136
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.307.140
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.307.208
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.307.224
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( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.307.400
( 151 ) 2017.04.05.
( 111 ) 1.307.416
( 151 ) 2017.04.06.
( 111 ) 1.307.513
( 151 ) 2017.04.06.
( 111 ) 1.307.582
( 151 ) 2017.04.06.
( 111 ) 1.307.962
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.023
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.066
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.187
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.299
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.300
( 151 ) 2017.04.04.
( 111 ) 1.308.345
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.426
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.527
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.568
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.635
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.637
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.726
( 151 ) 2017.04.10.
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( 111 ) 1.308.767
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.785
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.817
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.308.981
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.030
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.078
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.139
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.218
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.220
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.243
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.244
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.285
( 151 ) 2017.04.10.
( 111 ) 1.309.376
( 151 ) 2017.04.10.
A rovat 64 darab közlést tartalmaz.
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