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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 220.817
( 151 ) 2017.02.27.
( 210 ) M 16 00380
( 220 ) 2016.02.11.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 541 ) Creasyn
( 511 ) 5
35

Étrend-kiegészítők sportemberek számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.154
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 16 01368
( 220 ) 2016.04.21.
( 732 ) dr. Szűcs Ákos Imre, Budajenő (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Vitagyöngy
( 511 ) 5

Fogászati célokra nem használatos 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;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
( 111 ) 221.378
( 151 ) 2017.05.04.
( 210 ) M 16 02900
( 220 ) 2016.09.13.
( 732 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Bárándy és Társai 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).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.398
( 151 ) 2017.05.09.
M1168

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 10. szám, 2017.05.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 16 02858
( 220 ) 2016.09.08.
( 732 ) Szabó Judit, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Különböző hús, hal-, baromfi- és vadhúsok és készítményeik; húskivonatok; tengeri állatok és növények;

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, zselatin, lekvárok ( dzsemek), kompótok; tojás; tej
és tejtermékek; szalonnák; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; szójabab és abból készült készítmények;

lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; főzéshez, sütéshez szolgáló
anyagok, élelmiszerek; fagylaltok; méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, süteményporok, só, mustár, ecet,
ízesítőszerek, fűszerek, fűszeres mártások, jég, jégkása.
31

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

virágok étkezési célra, maláta.
35

Sütés, főzés, ételkészítés üzleti menedzselése; piackutatás, televíziós, rádiós reklámozás, hirdetés;

segítségnyújtás, önköltség-elemzés sütéshez, főzéshez, ételek elkészítéséhez; sütéshez, főzéshez, ételek
elkészítéséhez szükséges hozzávalók számítógépes nyilvántartása, kezelése.
41

Könyvkiadás, füzetek, receptek sütéshez, főzéshez, étkezésekhez a szükséges hozzávalókról tetszőleges

formában; tudásátadás, oktatás.
42

Szakmai tanácsadás sütéshez, főzéshez, ételek készítéséhez; főzőiskola, főzőtanfolyam; tanácsadás beleértve

a számítógépes tanácsadást is sütéssel, főzéssel, étkezéssel kapcsolatban; riporteri, levelezési szolgáltatások
sütéssel, főzéssel, étkezéssel kapcsolatban; panziók, motelek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,
gyorséttermek, étkezdék, éttermek.
( 111 ) 221.451
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 03454
( 220 ) 2016.11.03.
( 732 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANGEL STATION - Ahol minden jármű gondoskodó szárnyak alatt van!
( 511 ) 37
43

Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.
Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; vendéglátóipar.

( 111 ) 221.452
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 03453
( 220 ) 2016.11.03.
( 732 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANGEL STATION - Where every vehicle is under protective wings!
( 511 ) 37
43

Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.
Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; vendéglátóipar.

( 111 ) 221.453
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 03020
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) TERRASSA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35
36

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.
Ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek; tőkebefektetés, tőkeberuházás.

( 111 ) 221.454
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02880
( 220 ) 2016.09.07.
( 732 ) Tóth Endre, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Mágneses adathordozók, műsoros CD, DVD, videó.
Kutlturális tevékenység, koncertek, zenés műsorok valamint ezek szervezése.

( 111 ) 221.455
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02879
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Blendax
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).
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).
( 111 ) 221.456
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02878
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Body on tap
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 221.457
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02877
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.458
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02876
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.459
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02875
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )
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Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.460
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02874
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.461
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02873
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.462
( 151 ) 2017.05.12.
( 210 ) M 16 02872
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harányi Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Halhorgok, hálók horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, illatos

csalétkek horgászathoz, kapásjelzők (horgászfelszerelés), merítőzsákok horgászathoz, mesterséges csalik
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horgászathoz.
31

Kukorica és egyéb mezőgazdasági anyagokból készült ízesített vagy natúr horgász etetőanyagok, pelletek,

bojlik, csalizásra szánt horogra valók, magvak keverékei állati fogyasztásra.
35

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

( 111 ) 221.463
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 01622
( 220 ) 2016.05.12.
( 732 ) Nagy Ferenc, Csesznek (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 541 ) Cseszneki Nyár
( 511 ) 41

Nevelés; szórakoztatás és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.464
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 03379
( 220 ) 2016.10.25.
( 732 ) Szigeti Bálint 50%, Vel'ké Dvorníky (SK)
Szigeti László 50%, Vel'ke Dvorníky (SK)
( 740 ) Biczi és Turi 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 ) 221.465
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02949
( 220 ) 2016.09.16.
( 732 ) Fodor Mihály, Győr (HU)
( 541 ) EMPIRE
( 511 ) 35
43

Irodai szolgáltatások, iroda és irodák bérbeadása, irodaház üzemeltetése.
Vendéglátás, rendezvény szervezése, éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 221.466
( 151 ) 2017.05.15.
M1173

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 10. szám, 2017.05.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 16 02946
( 220 ) 2016.09.16.
( 732 ) Károly Szilvia, Fót (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Ablakzárók, ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtónyitó szerkezetek, nem

elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; aknarácsok,
búvónyílásfedelek fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; fém ablaknyitó eszközök
fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak; fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém
kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők; fémrácsozat; fémszerelvények páncélozott
fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok; reteszek, kallantyúk fémből; rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig
megmunkált tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek fémből; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz
fémből; zár felsőpajzsok.
37

Biztonsági zárak javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés.
45

Biztonsági zárak kinyitása; szaktanácsadás, széfek bérbeadása.

( 111 ) 221.467
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02944
( 220 ) 2016.09.16.
( 732 ) Károly Szilvia, Fót (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Ablakzárók, ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtónyitó szerkezetek, nem

elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; aknarácsok,
búvónyílásfedelek fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; fém ablaknyitó eszközök
fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak; fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém
kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők; fémrácsozat; fémszerelvények páncélozott
fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok; reteszek, kallantyúk fémből; rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig
megmunkált tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek fémből; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz
fémből; zár felsőpajzsok.
37

Biztonsági zárak javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés.
45

Biztonsági zárak kinyitása; szaktanácsadás, széfek bérbeadása.

( 111 ) 221.468
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02942
( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pucsok Judit, Budapest
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( 541 ) SmartGRAIN
( 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.
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.
( 111 ) 221.469
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02807
( 220 ) 2016.09.02.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÉNZÜGYI EGÉSZSÉG
( 511 ) 36

Élet-, egészség-, ház- és gépjármű biztosításokkal, életjáradéki szerződésekkel és nyugdíjalapokkal

kapcsolatos jótállás és ügyintézés egyéneknek és csoportoknak; lakóingatlan- és kereskedelmi jelzálogkölcsön
szolgáltatások; ingatlanközvetítés és menedzsment; vagyonkezelési, letétkezelési és befektetési szolgáltatások,
nevezetesen banki befektetés és tőkebefektetés; pénzügyi nyugdíjtervezés; munkavállalói juttatásokkal
kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen biztosításra és pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó dolgozói juttatási
tervek lebonyolítása, ügyintézése és kezelése.
( 111 ) 221.470
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02806
( 220 ) 2016.09.02.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FINANCIAL HEALTH
( 511 ) 36

Élet-, egészség-, ház- és gépjármű biztosításokkal, életjáradéki szerződésekkel és nyugdíjalapokkal

kapcsolatos jótállás és ügyintézés egyéneknek és csoportoknak; lakóingatlan- és kereskedelmi jelzálogkölcsön
szolgáltatások; ingatlanközvetítés és menedzsment; vagyonkezelési, letétkezelési és befektetési szolgáltatások,
nevezetesen banki befektetés és tőkebefektetés; pénzügyi nyugdíjtervezés; munkavállalói juttatásokkal
kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen biztosításra és pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó dolgozói juttatási
tervek lebonyolítása, ügyintézése és kezelése.
( 111 ) 221.471
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02800
( 220 ) 2016.09.01.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Ca MG Tonicum
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.472
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02664
( 220 ) 2016.08.17.
( 732 ) Radovin Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Liebling
( 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).
33

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

áru).
( 111 ) 221.473
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02514
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) BIO-WIN Corporation Limited, Port Louis (MU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XENAMIDE
( 511 ) 1
5

Trágyák; Mezőgazdasági vegyszerek; Tartósítószerek virágokhoz; Erdészeti vegyszerek; Foszfor.
Rovarirtó szerek, inszekticidek; Gombaölő szerek, fungicidek; Gyomirtó szerek, herbicidek; Féregirtók;

Gyomirtó és féregölő készítmények.
( 111 ) 221.474
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 02510
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) Günzer Zoltán, Villány (HU)
( 740 ) Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lezser
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 221.475
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 01936
( 220 ) 2016.06.08.
( 732 ) CIOCCOLATTE Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Illyés Anett, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; katalógusok;
nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tálalátétek, tányéralátétek papírból; zacskók
csomagolásra papírból vagy műanyagból.
30

Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; bonbonok [cukorkák]; cukormáz süteményekhez;

cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés
mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös
sütemények/torták; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; mandulás cukrászkészítmények; mandulás
cukrászsütemény; mézeskalács; pralinék; piskóták; sütemények; süteménytészta.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.476
( 151 ) 2017.05.15.
( 210 ) M 16 01144
( 220 ) 2016.04.05.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

A rovat 30 darab közlést tartalmaz.
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