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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 221.069
( 151 ) 2017.03.23.
( 210 ) M 16 01662
( 220 ) 2016.05.17.
( 732 ) Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvedi 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 ) 221.152
( 151 ) 2017.03.24.
( 210 ) M 16 01257
( 220 ) 2016.04.14.
( 732 ) ExPanda Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petruska Emil, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes biztonsággal
kapcsolatos hardware és szoftware kivételével; az árujegyzékben szereplő egyik szolgáltatás sem számítógépes
biztonságtechnikai szolgáltatással kapcsolatosan.
( 111 ) 221.201
( 151 ) 2017.03.30.
( 210 ) M 15 02779
( 220 ) 2015.10.13.
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) SELEVIT
( 511 ) 5

Tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 221.238
( 151 ) 2017.04.06.
( 210 ) M 16 01380
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
( 541 ) Joy TV
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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).
( 111 ) 221.254
( 151 ) 2017.04.11.
( 210 ) M 16 01179
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Egri eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 221.255
( 151 ) 2017.04.11.
( 210 ) M 16 01180
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Etyek-Budai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 221.309
( 151 ) 2017.04.13.
( 210 ) M 16 01181
( 220 ) 2016.04.07.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 111 ) 221.314
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( 151 ) 2017.04.20.
( 210 ) M 15 03068
( 220 ) 2015.11.10.
( 732 ) Good Impress Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Juhász Gábor, Budapest
( 541 ) BarCraft
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.387
( 151 ) 2017.04.27.
( 210 ) M 16 02932
( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) BRINGARING
( 511 ) 37

Kerékpárok javítása és karbantartása; kerékpárparkoló berendezések javítása és karbantartása; kerékpárok

javításával kapcsolatos információszolgáltatás; kerékpárparkoló berendezések javításával és karbantartásával
kapcsolatos információszolgáltatás; konténerépületek összeállítása; konténerépületek telepítése; konténerépületek
kivitelezése; konténerépületek felújítása; épülettakarítás, épülettisztítás.
39

Kerékpárkölcsönzés; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.

41

Sportversenyek rendezése; szabadidős és szórakoztató versenyek szervezése; kerékpárversenyek szervezése;

sport edzőtábori szolgáltatások; testnevelés; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning];
szabadidős és szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szórakoztatás]; üdülési tárgyú információ; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása.
43

Szállásadás hordozható épületekben; szállásadás konténerekben; motelek; panziók; gyorséttermek; kantinok,

büfék, étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; helyfoglalás panziókban; ideiglenes szállásadás;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; táborhelyek
hasznosítása; székek, asztalok, asztal terítők, üvegáruk kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése;
főzőberendezések bérlete; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi
szolgáltatások utazók számára; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás];
jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 221.397
( 151 ) 2017.04.27.
( 210 ) M 16 02893
( 220 ) 2014.03.21.
( 732 ) Papoutsanis S.A., Halkida (GR)
( 300 ) N223711 2013.11.18. GR
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Fürdőhabok, minden típusú szappan, többek között arcszappanok, szappanok testre, hámlasztó szappanok,

glicerinszappanok és folyékony szappanok.
( 111 ) 221.402
( 151 ) 2017.04.27.
( 210 ) M 16 02792
( 220 ) 2016.09.01.
( 732 ) Derry Marta, Wien (AT)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek; ásványvizek (italok); szénsavas italok; szódavíztermékek ásványvizek előállításához; vizek.

43

Éttermek; helyfoglalás szállodákban; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállásügynökségek (szállodák,

panziók); szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.
44

Egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiénia célokra;

manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok;
szolárium szolgáltatások; törökfürdők.
( 111 ) 221.407
( 151 ) 2017.04.27.
( 210 ) M 16 00873
( 220 ) 2016.03.11.
( 732 ) Lovász Sándor, Gyula (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Alkoholban tartósított gyümölcsök.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

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

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

és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;
sorsjátékok lebonyolítása; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk.
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( 111 ) 221.427
( 151 ) 2017.05.02.
( 210 ) M 16 03039
( 220 ) 2006.06.08.
( 732 ) Valentino Caffe SPA, Lecce (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VALENTINO CAFFE
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; kávéaromák; kávé alapú italok; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; kávé pörköletlen; kávé pörkölt vagy pörköletlen állapotban; cikória [pótkávé]; kávé
tejjel.
35

Kávé és a kávéhoz kötődő termékek kiskereskedelmi értékesítése.

( 111 ) 221.477
( 151 ) 2017.05.17.
( 210 ) M 16 03714
( 220 ) 2016.11.25.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GRAND'OR
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.478
( 151 ) 2017.05.17.
( 210 ) M 16 03713
( 220 ) 2016.11.25.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GRANDOR
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.479
( 151 ) 2017.05.17.
( 210 ) M 16 02281
( 220 ) 2016.07.06.
( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Dr. Bordás Vilmos, Budapest
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( 541 ) BUDAPEST FINEST

( 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 ) 221.480
( 151 ) 2017.05.17.
( 210 ) M 16 01004
( 220 ) 2016.03.23.
( 732 ) Urban Beer Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dóczi Tamás,Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 221.483
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02853
( 220 ) 2016.09.07.
( 732 ) Földesi Andrásné, Dunaszentgyörgy (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).
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).
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 ) 221.484
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02994
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 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 ) 221.485
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02989
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Blázek Géza, Budapest (HU)
( 740 ) Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

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

aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; dobozok bőrből
vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,
aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; korbácsok, ostorok; kulcstokok; levéltárcák;
műbőr; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; sporttáskák; szerszámtáskák
bőrből(üresen); táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek bőráruk]; útitáskák; vadásztáskák
[vadászkellékek].
25

Kesztyűk [ruházat].

35

Kereskedelmi ügyletek, különösen bőrből és bőrutánzatból készült termékek kereskedelme.

( 111 ) 221.486
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02986
( 220 ) 2016.09.20.
( 732 ) Bánszki Dávid, Újkígyós (HU)
( 740 ) Bak Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 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); kávé,
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pótkávé, kávékapszulák, patronos kávé, kávéaromák, kávéeszenciák, kávéolajok, mokkakávéval ízesített

csokoládés italkészítmények, őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek, cukorral bevont kávészemek, kávé
alapú vagy ízesítésű fagylaltok, joghurt fagylaltok és szorbetek, kávé alapú italok, kávé alapú készítmények italok
készítéséhez.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kávé és kávé alapú italok nagy- és kiskereskedelmi
értékesítési szolgáltatásai.
43

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

valamennyi szolgáltatás); éttermi szolgáltatás, vendéglátás, éttermi, bár-, bisztró-, kávéházi, étkezdei és kávézási
szolgáltatások.
( 111 ) 221.487
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02992
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Steiner Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft., Budaörs
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.488
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 02990
( 220 ) 2016.09.22.
( 732 ) Geoterm-Exact Kft., Bárna (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; talajkondicionáló vegyi

termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; trágyák; alginit; humusz; kálium, foszfor, kén,
kalcium sói, vassók, magnézium-szulfát, mangán-szulfát.
35

Magyarországról származó mezőgazdasági adatgyűjtés; konzultáció talajművelési kérdésekben;

segítségnyújtás talaj tápanyagtartalmának optimalizálásához, makro-mezo-mikroelemekkel való megfelelő
ellátottságához; piaci tanulmányok, piackutatás; talajkondicionáló reklámanyagok előállítása, terjesztése;
önköltség-elemzés; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti információk adatbázisokba való rendezése, szerkesztése;
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áruminták terjesztése, hirdetési oldalak készítése.

42

Magyarországról származó geológiai felderítések, kutatások; kertészet, kertművelés; tájkertész

szolgáltatások; mezőgazdasági szakmai tanácsadás, szakvélemények; biológiai kutatás; faiskolai szolgáltatás;
környezetvédelmi tanácsadás, minőség-ellenőrzés; trágyáknak és más mezőgazdasági vegyi anyagokat tartalmazó
termékeknek, célszerűen alginitnek, szétszórása; vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti szolgáltatások,
kutatások.
( 111 ) 221.489
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03132
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Magyar Export-Import Bank Zrt., Budapest (HU)
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); kötvénykibocsátás.
( 111 ) 221.490
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03575
( 220 ) 2016.11.15.
( 732 ) Vasuta Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos üdítőitalok; bort és szénsavas vizet tartalmazó italkeverékek; bort tartalmazó italok [fröccsök];

előre kikevert szeszes italok.
( 111 ) 221.491
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03567
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) PEARL ENTERPRISES Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;
egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; közlekedési bóják, közlekedési jelzőlámpák;
biztonsági készülékek közúti közlekedéshez; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; fényelemek; fényvagy mechanikai jelzőkészülékek; jelzőlámpák; útjelzők, világító vagy mechanikus.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 221.492
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( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03562
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Mvsz 2015 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.493
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03430
( 220 ) 2016.10.28.
( 732 ) Arash Hosseini, Mashhad (IR)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.494
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03425
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Újlengyel (HU)
( 740 ) Dr. Fiák István, Budapest
( 541 ) MELÓ-DIÁK
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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 ) 221.495
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03423
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROGERS
( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); tankönyvek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás, tanítás; könyvkiadás;

tankönyvek kiadása.
( 111 ) 221.496
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( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03560
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) MVSZ 2015 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.497
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03556
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Vidák László, Siófok (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) BÖRZE
( 511 ) 29

Disznózsír, dzsemek, gyümölcs csipsz, gyümölcspép, hentesáruk, hús, húskonzervek, hús, tartósított,

joghurt, kolbász, kompótok, lekvár, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola, mogyorók, elkészített, padlizsánkrém,
paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek (gyümölcsalapú), sonka, sózott hal, sózott
hús, sültburgonya, chips, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, szezámolaj, tej, tejes italok, főként tejet
tartalmazó, tejtermékek, tojások, vadhús, vaj, vajkrém, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zsírok, étkezési.
30

Aprósütemény, teasütemény, bonbonok [cukorkák], chips [gabonakészítmény], cukorkaáruk, csokoládé,

csokoládé alapú italok, desszert mousse-ok [cukrászáru], ételízesítő [fűszer], fagylalt, jégkrém, fűszerek, ízesítők,
fűszerkeverék, gabonakészítmények, gyümölcskocsonya, zselé[cukrászáru], gyümölcsös sütemények/torták,
húslé, mártás, szaft, húspástétomok, kávé, kekszek, kenyér, marcipán, méz, mustár, palacsinták, paprika, őrölt
[ételízesítő], paradicsomszósz, piskóták, pralinék, pudingok, snack ételek (gabona alapú), sós kekszek,
sütemények, szendvicsek, tea, teaalapú italok, tésztafélék, tésztaöntetek, töltött cukorkák, fondan [cukrászáru],
vanília [ízesítőszer], zsemlemorzsa.
43

Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

( 111 ) 221.498
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03267
( 220 ) 2016.10.13.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor 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).
( 111 ) 221.499
( 151 ) 2017.05.22.
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( 210 ) M 16 03266
( 220 ) 2016.10.13.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor 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).
( 111 ) 221.500
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03261
( 220 ) 2016.10.12.
( 732 ) Németh Edina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.501
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03123
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BENSON & HEDGES SAPPHIRE
( 511 ) 34

Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigarettadohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba
tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.
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( 111 ) 221.502
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03122
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GLAMOUR SAPPHIRE
( 511 ) 34

Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigarettadohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba
tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.
( 111 ) 221.503
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03121
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ZSEBREVALÓ
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 221.504
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03120
( 220 ) 2016.10.03.
( 732 ) Vanyus Emőke, Budapest (HU)
( 740 ) Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonakészítmények; sós kekszek; tortilla; kekszek; ropogós snackrudak; kenyérfélék; müzli;

müzliszeletek; krékerek; chips.
( 111 ) 221.505
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03119
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) Bődi Örs, Tápiószecső (HU)
( 546 )

( 511 ) 11
37

Kávéfőzőgépek, elektromos, kávéfőzők, elektromos, kávépörkölő készülékek.
Javítás; javítás, szerelési szolgáltatások a 11-es áruosztályban szereplő termékekre.

( 111 ) 221.506
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03118
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) ALL DOOR Ablakszerelő Kft., Esztergom (HU)
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( 546 )

( 511 ) 6

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

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

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 221.507
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03116
( 220 ) 2016.10.04.
( 732 ) Favorit Masters Kft., Göd (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.508
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03053
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "LA CAIXA", Barcelona (ES)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papíripari cikkek, beleértve a katalógusokat, almanachokat, szórólapokat és reklámkiadványokat; tanítási és

oktatási anyagok (kivéve készülékek és berendezések).
35

Non-profit szervezetek szolgáltatásai a társadalom perifériájára került emberek és a szegénységben élők

munkaerőpiaci beilleszkedésének és belépésének támogatására; hátrányos helyzetű emberek toborzását támogató
szolgáltatások annak érdekében, hogy képesek legyenek a társadalomba beilleszkedni; foglalkoztatási tanácsadás,
foglalkoztatási konzultáció és mediáció harmadik személyek részére, beleértve a személyzeti toborzás
ellenőrzését a társadalom perifériájára szorult emberek, valamint a szociális és munkaügyi nehézségekkel küzdő
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emberek segítése érdekében; mediációs és segítségnyújtási szolgáltatások a fent említett szolgáltatások

támogatására a munkahelyi és szociális beilleszkedés területén; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások,
konzultáció és segítségnyújtás szervezetek és vállalatok részére a fent említett célok támogatása érdekében.
41

Oktatási és képzési tanfolyamok szervezése a társadalmi beilleszkedés és a munkaerőpiacra való belépés

területén a társadalom perifériájára került emberek és szegénységben élők részére; útmutató és képzési
tanfolyamok lebonyolítása a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéssel foglalkozó szakemberek részére;
eszmecserék és kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása a társadalmi és munkahelyi beilleszkedés támogatása érdekében.
( 111 ) 221.509
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03050
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) Joó János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrpórázok, hámok állatoknak, nyakhámok, nyakörvek állatoknak, pórázok bőrből, takarók állatoknak.

25

Ruházati cikkek kutyáknak.

35

Reklámozás.

( 111 ) 221.510
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 03048
( 220 ) 2016.09.27.
( 732 ) EDI-CO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Budapest
( 541 ) ELAMEN
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.513
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 00760
( 220 ) 2016.03.02.
( 732 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Dedinszky Csaba, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Hátizsákok, hátitáskák; féloldalas hátizsákok; oldaltáskák, tarisznyák; válltáskák, tarisznyák; bőröndök,

kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőröndök, útitáskák [poggyász]; utazótáskák és bőröndök.
22

Álcahálók radarhasználathoz; álcahálók vizuális célra; álcázó hálók; álcázó hálók; árnyékoló hálók; hálók

[nem fémből és nem azbesztből]; kerti hálók; hálók; kültéri árnyékolók textilből; légponyvák; ponyvák,
sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz;
függőágyak; anyagok ömlesztett szállítására szolgáló zsákok; anyagok ömlesztett tárolására szolgáló zsákok;
anyagok szállítására szolgáló zsákok; anyagok tárolására szolgáló zsákok; csomagoló zsákok textilanyagokból;
csomagoló anyagok [zsákok] ömlesztett áruk szállításához; csomagolózsákok ömlesztett anyagok szállítására;
hálós táskák/zsákok tároláshoz; matróztáskák; előtetők [ponyvatetők]; előtetők textilanyagokból; járműponyvák
[nem alakra szabott] járművekhez csatlakoztatható sátrak; kempingsátrak; kültéri textil árnyékolók, napellenzők;
nem méretre készített hajóvédő ponyvák; nem méretre készült védőtetők erőgépekhez; nem méretre szabott
huzatok csónakokra és tengeri járművekre; álcázó ponyvák.
25

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

( 111 ) 221.514
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02597
( 220 ) 2016.08.10.
( 732 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorkaáruk.

( 111 ) 221.515
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 01913
( 220 ) 2016.06.06.
( 732 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (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,
M1264

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 11. szám, 2017.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.516
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02746
( 220 ) 2016.08.26.
( 732 ) Radányi Norbert, Mohács (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók
( 541 ) BRTNDZ
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.517
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02738
( 220 ) 2016.08.26.
( 732 ) MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

lngatlankezelés; ingatlan lízing; biztosítási alkusz- és ügynöki tevékenységek; hitelkártya szolgáltatások;

ingatlanok bérlete.
41

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

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 221.518
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02890
( 220 ) 2016.09.09.
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( 732 ) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Gaál Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
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 ) 221.519
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02867
( 220 ) 2016.09.08.
( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó 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).
( 111 ) 221.520
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02864
( 220 ) 2016.09.08.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

lepények; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.
( 111 ) 221.521
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 04032
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 111 ) 221.522
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 03622
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) JEGYMESTER Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Béla ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.523
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 03026
( 220 ) 2016.09.23.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Halból készített ételek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal,

tartósított; kaviár; rákok, folyami, nem élő; sózott hal.
31

Halak, élő; halikra; rákok, folyami, élő; tenyészállat-állomány.

42

Minőségellenőrzés, tanúsítás.

( 111 ) 221.524
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02895
( 220 ) 2016.09.12.
( 732 ) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, ne játékszerek;
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babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági

gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].
36

Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági
célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.
37

Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek
karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;
segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];
gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és
javítása; szivattyújavítás.
( 111 ) 221.525
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02894
( 220 ) 2016.09.12.
( 732 ) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, nem játékszerek;

babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági
gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].
36

Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági
célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.
37

Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek
karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;
segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];
gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és
javítása; szivattyújavítás.
( 111 ) 221.526
( 151 ) 2017.05.23.
( 210 ) M 16 02897
( 220 ) 2016.09.12.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
MKB Bank Zrt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 221.529
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03088
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 541 ) Paddlerun
( 511 ) 26
35

Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.
Reklámozás; marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

( 111 ) 221.530
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03089
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 541 ) Panoráma Trail
( 511 ) 26
35

Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.
Reklámozás; marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

( 111 ) 221.531
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03090
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., Szolnok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szórakoztatás, sport, bérlet-bérbeadási tevékenység, információgyújtás a sport területén, edzői

szolgáltatások, sporttevékenység.
( 111 ) 221.532
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03679
( 220 ) 2016.11.23.
( 732 ) Poller Rolland, Bonyhád (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
9

Fertőtlenítő szerek kontaktlencsékhez, kontaktlencse tisztító készítmények.
Szemüvegek, szemüveg tokok, szemüveg zsinórok, optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek,

szemüvegkeretek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.533
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02957
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Túri László, Heineken Hungária Zrt., Sopron
( 541 ) Alma Tolvaj
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 221.534
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02954
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Szőke Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 11
35

Kandallók, látványkandallók.
Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kandallók, látványkandallók körében.

( 111 ) 221.535
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02951
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( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Rajkai László, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FIT LIFE STORE
( 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).
( 111 ) 221.536
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 01280
( 220 ) 2016.04.15.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNGERŐ
( 511 ) 9

Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

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 ) 221.537
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 01279
( 220 ) 2016.04.15.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

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 ) 221.538
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02509
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) Günzer Normann 100%, Villány (HU)
( 740 ) Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Portugünzer
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 221.539
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( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 01798
( 220 ) 2016.05.26.
( 732 ) dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) paleo-ketogén
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek, italok és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.
16

Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

35

Élelmiszerek kis- és nagykereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

41

Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; folyóiratkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg ellátás; orvosi

tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 221.540
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 01140
( 220 ) 2016.04.04.
( 732 ) Benoit and Augusten Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BAKONY HÚS
( 511 ) 29
35

Hús-hal-baromfi és vadhús, húskivonatok, tojások, tej és tejtermék, étkezési olajok, zsírok.
Kereskedelmi ügyletek, húsipari termékek forgalmazása.

( 111 ) 221.541
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 00280
( 220 ) 2016.02.01.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Greguska Péter jogtanácsos, Budapest
( 541 ) TAKARÉKSZÖVETKEZET
( 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).
( 111 ) 221.542
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 00274
( 220 ) 2016.02.01.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Greguska Péter jogtanácsos, Budapest
( 541 ) TAKARÉKBANK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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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 ) 221.543
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03194
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) New White CarWash Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Autómosás, járműmosás, járművek karbantartása, járművek tisztítása.

( 111 ) 221.544
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03193
( 220 ) 2016.10.06.
( 732 ) Jávor Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) SKIBIZA
( 511 ) 39
41

Szállítás, helyfoglalás.
Szórakoztatási szolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, vetélkedők, versenyek szervezése,

konferenciák, kongresszusok, fesztiválok szervezése, kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése,
helyfoglalás show-műsorokra.
43

Bár szolgáltatások, vendéglátás, szállodai szolgáltatások, kempingezési lehetőség biztosítása.

( 111 ) 221.545
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03198
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) Dexef Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Mérő berendezések és felszerelések, adatfeldolgozó berendezések, adatfeldolgozó készülékek, számítógépes

szoftverek, mérőberendezések, mérőműszerek, oktatási készülékek, számítógépes szoftveralkalmazások,
letölthető számítógép programok, [letölthető].
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás,oktatási tárgyú informaciók, továbbá a 9-es áruosztályba tartozó

termékekkel kapcsolatos oktatás.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 221.546
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( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03202
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) SAFRAN Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 221.547
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03200
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Majthényi Ilona, Balatonföldvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

tartoznak más osztályokba.
24

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

29

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

tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 221.548
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03199
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Wotania s.r.o., Mratin (CZ)
( 541 ) Radepur Baby
( 511 ) 5
35

Étrend-kiegészítő, bébiétel, tápszer, nyugtatók, altatószerek.
Gyógyszerészeti- és gyógyászati készítmények kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 221.549
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03209
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) BASKETGIRLS
( 511 ) 16

Leány-, diák-, ifjúsági-, felnőtt- és a női kosárlabdázással összefüggő magyar és idegen nyelvű újságok és

könyvek készítése; papírból készült naptárak, tablók, plakátok, fotók, rendezvényi meghívók, meccsjegyek és
reklámanyagok készítése.
35

Sporteszközök és sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; leány és női kosárlabdázással

kapcsolatos meccsjegyek és versenyek jegyeinek értékesítése; sporteszközök és sportruházat reklámozása és
marketing tevékenysége termék bemutatók szervezése.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.550
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03208
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Greskovics István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.551
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03207
( 220 ) 2016.10.09.
( 732 ) Hui Li Kft., Budapest (HU)
Shao Ping Wu, Budapest (HU)
Wei Lin Xie, Budapest (HU)
( 740 ) Koloszár Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 221.552
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03206
( 220 ) 2016.10.09.
( 732 ) Hui Li Kft., Budapest (HU)
Shao Ping Wu, Budapest (HU)
Wei Lin Xie, Budapest (HU)
( 740 ) Koloszár Péter, Budapest
( 541 ) Baby Li
( 511 ) 24
25

Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 221.553
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03639
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( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Yin Xianwei, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 221.554
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03352
( 220 ) 2016.10.24.
( 732 ) Special Effects Media Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások számára,

hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, 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, keresőmotor optimalizálása, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részér, pay Per Click (PPC} hirdetés, reklámfilmek
előállítása, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák
összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Előadóművészek szolgáltatásai, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, online, nem letölthető videók biztosítása, szórakoztatás.
42

Elektronikus adattárolás.

( 111 ) 221.555
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03339
( 220 ) 2016.10.21.
( 732 ) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BELEPTIC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek központi idegrendszer kezelésére.

( 111 ) 221.556
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03060
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) Agratravel Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

39

Utazásszervezés.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.557
( 151 ) 2017.05.24.
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( 210 ) M 16 02920
( 220 ) 2016.09.14.
( 732 ) Etalon Zala Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Szűcs Róbert, Zalaegerszeg
( 541 ) Varázsházikó
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 221.558
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02771
( 220 ) 2016.08.31.
( 732 ) Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Eckert Ádám, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógépes terminálok banki célokra; számítógépes kommunikációs

szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.559
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 02629
( 220 ) 2016.08.12.
( 732 ) Debreceni Péter, Debrecen (HU)
( 740 ) Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30
43

Fagylalt.
Cukrászda és fagylaltozó; kávéházak.

( 111 ) 221.560
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03055
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) ZONA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Éjszakai klubok.
Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek; vendéglatóipar.
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( 111 ) 221.561
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03054
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) LIBERTY CAFÉ Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Éjszakai klubok.
Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek; vendéglatóipar.
( 111 ) 221.562
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03059
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) EDI-CO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Budapest
( 541 ) Bakony GASZT
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.563
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03058
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) Szalai Attila, Pécs (HU)
( 740 ) Dr.Nagy Mária, Pécs
( 546 )

( 511 ) 11

Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

35

Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

44

Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium

szolgáltatások.
( 111 ) 221.564
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03057
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( 220 ) 2016.09.26.
( 732 ) Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), papír,

karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, fényképek, papíripari
cikkek.
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).
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 ) 221.565
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03631
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) Dow Agrosciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) QUEEN
( 511 ) 5

Rovarirtó szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek); inszekticidek.
( 111 ) 221.566
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03627
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Picasso
( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
( 111 ) 221.567
( 151 ) 2017.05.26.
( 210 ) M 16 03481
( 220 ) 2016.11.07.
( 732 ) Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, Gyula (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek.
Jótékonysági célú gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése;

szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések.
41

Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek, gálák, díszünnepélyek

rendezése, koncertek szervezése, koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások, kulturális célú fesztiválok rendezése,
kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események
lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése, sportfoglalkozások
szervezése nyáritáborokhoz, sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, sportrendezvények, versenyek és
sportbajnokságok szervezése; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 221.568
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03195
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) Balázs István, Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.569
( 151 ) 2017.05.24.
( 210 ) M 16 03192
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Makeyouchef 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).
( 111 ) 221.570
( 151 ) 2017.05.26.
( 210 ) M 16 03065
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.574
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 02988
( 220 ) 2014.01.22.
( 732 ) Santapark Oy, Rovaniemi (FI)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) Santapark
( 511 ) 41

Szórakoztatás; konferenciák, kiállítások és versenyek; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások;
szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatás színházi
előadások formájában; szórakoztatás víziparkok és szórakoztató központok formájában; táboroztatás;
szórakoztatás arkád szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; számítógépes
adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; szórakoztató szolgáltatások
szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási,
jegyértékesítő szolgáltatások; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; létesítmények biztosítása filmek,
show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez; mozi vagy színháztermi szolgáltatások;
szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; filmszínházi előadások, filmbemutatók; mozi [filmvetítési]
lehetőségek biztosítása; filmszínházak; élő szórakoztatás, élő előadások; előadóművészek szolgáltatásai;
különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; szórakoztató bemutatók szervezése; kulturális
célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú show-k rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; gálák,
díszünnepélyek rendezése; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; helyiségek biztosítása
szórakoztatási célokra; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; szórakoztató parkok és vidámparkok;
szórakoztatás; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó
vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; szabadidős rendezvények megszervezése; partik tervezése
[szórakoztatás]; szórakoztató létesítmények biztosítása; interneten keresztül használható elektronikus játékok és
vetélkedők biztosítása; bálok szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; partik tervezésével
kapcsolatos konzultáció; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); könnyed szórakoztató szolgáltatások;
kulturális és szórakoztató események szervezése; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; üdülőközpontok
szórakoztatási szolgáltatásai; látogatható barlangok; zenés előadások szervezése; popzenei koncertek szervezése;
csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kalandjátszóterek; tánc, zene és dráma előadások
tartása; vidámparki szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató létesítmények rendelkezésre
bocsátása; szabadidős létesítmények biztosítása; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények
biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős
tevékenységekhez; szabadidős tevékenységek biztosítása; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában;
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szórakoztatás; szórakoztató központok; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások vidámparki show-k

formájában; vállalati rendezvények(szórakoztatás).
( 111 ) 221.575
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 17 00108
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Gold
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott csemegekukorica.

( 111 ) 221.576
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03071
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)
( 300 ) 86963808 2016.04.04. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek
levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő
alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok
burkolására.
9

Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú
hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának
ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor
állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes
hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;
kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési
felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és
kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes
tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,
adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket
foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató
hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos
ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver
berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,
ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és
-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,
valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó
termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos
áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és
szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos
áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának
figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;
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elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos

vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok
számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;
vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek
telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok
(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő
egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben
történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló
berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;
elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek
fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos
teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen
mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus
berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó
szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának
kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések
akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;
túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.
11

Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok
adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;
páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések
hűtéséhez.
( 111 ) 221.577
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03270
( 220 ) 2015.11.05.
( 732 ) Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Hamilton (BM)
( 740 ) FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THE THINKING PERSON'S CRUISE
( 511 ) 39

Személyek és áruk szállítása; hajóutazási szolgáltatások; tengeri hajóút szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen személyek és áruk szállítására vonatkozó foglalások megtétele és fogadása; körutak,
túrák lebonyolítására vonatkozó szolgáltatások; hajóutak szervezése; szállításra vonatkozó foglalási
szolgáltatások; hajóútra és hajóra vonatkozó foglalási szolgáltatások; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; tájékoztatás és tanácsadás az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódóan.
41

Közösségi szórakoztató rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és oktatási

szolgáltatások élő táncos és zenei előadások vonatkozásában; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás;
szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen partik, bor- és ételkóstolók, versenyek, színpadi előadások, éjszakai
klubokban tartott előadások, revü és komédia előadások, valamint színházi művek és musicalek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen kaszinójáték; oktatási szolgáltatások, nevezetesen
főzőtanfolyamok lebonyolítása, előadások és szemináriumok zene, színház, film, történelem, aktuális események
és nyelvek területén; játéktermi szolgáltatások; könyvtárak; az ügyfél igényei szerinti fedélzeti televíziós
műsorszolgáltatás; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és csoportos foglalkozások biztosítása
testedzés terén; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen eszközök biztosítása testedzés terén; kulturális és
művészeti események szervezése és lebonyolítása; kulturális, illetve oktatási célú kiállítások szervezése.
43

Étel és ital biztosítására irányuló szolgáltatások; ideiglenes szállások; szállodai szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodákra, éttermekre és ideiglenes szállásokra
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vonatkozó foglalások megtétele; foglalási szolgáltatások szállodák, éttermek és ideiglenes szállások

vonatkozásában; ügynöki és tanácsadási szolgáltatások az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez
kapcsolódóan.
( 111 ) 221.578
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03271
( 220 ) 2015.11.05.
( 732 ) Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Hamilton (BM)
( 740 ) FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THE THINKING MAN'S CRUISE
( 511 ) 39

Személyek és áruk szállítása; hajóutazási szolgáltatások; tengeri hajóút szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen személyek és áruk szállítására vonatkozó foglalások megtétele és fogadása; körutak,
túrák lebonyolítására vonatkozó szolgáltatások; hajóutak szervezése; szállításra vonatkozó foglalási
szolgáltatások; hajóútra és hajóra vonatkozó foglalási szolgáltatások; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; tájékoztatás és tanácsadás az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódóan.
41

Közösségi szórakoztató rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és oktatási

szolgáltatások élő táncos és zenei előadások vonatkozásában; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás;
szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen partik, bor- és ételkóstolók, versenyek, színpadi előadások, éjszakai
klubokban tartott előadások, revü és komédia előadások, valamint színházi művek és musicalek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen kaszinójáték; oktatási szolgáltatások, nevezetesen
főzőtanfolyamok lebonyolítása, előadások és szemináriumok zene, színház, film, történelem, aktuális események
és nyelvek területén; játéktermi szolgáltatások; könyvtárak; az ügyfél igényei szerinti fedélzeti televíziós
műsorszolgáltatás; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és csoportos foglalkozások biztosítása
testedzés terén; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen eszközök biztosítása testedzés terén; kulturális és
művészeti események szervezése és lebonyolítása; kulturális, illetve oktatási célú kiállítások szervezése.
43

Étel és ital biztosítására irányuló szolgáltatások; ideiglenes szállások; szállodai szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodákra, éttermekre és ideiglenes szállásokra
vonatkozó foglalások megtétele; foglalási szolgáltatások szállodák, éttermek és ideiglenes szállások
vonatkozásában; ügynöki és tanácsadási szolgáltatások az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez
kapcsolódóan.
( 111 ) 221.579
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03076
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ABRONCS KERESKEDŐHÁZ
( 511 ) 37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;
jelek festése vagy javítása.
( 111 ) 221.580
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 01922
( 220 ) 2016.06.06.
( 732 ) Magyar Footgolf Szövetség, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 16

Szórólapok; reklámtáblák; papír alapú ajándéktárgyak; 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.

41

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

( 111 ) 221.581
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03070
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)
( 300 ) 86963818 2016.04.04. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VERTIV
( 511 ) 37

Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)
rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos
áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és
üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.
40

Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

berendezések tápegységeinek gyártása.
41

Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok
terjesztése.
42

Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és
tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari
létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak
tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és
kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,
tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,
hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási
megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és
kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és
konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,
megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó
rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti
állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.
( 111 ) 221.582
( 151 ) 2017.05.25.
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( 210 ) M 16 03085
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) ELŐRE VÍZISPORT Kft., Rakamaz (HU)
( 740 ) Tarnai Gábor, Rakamaz
( 541 ) Mikuláshajó
( 511 ) 39
41

Utazásszervezés.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.583
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03078
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;
jelek festése vagy javítása.
( 111 ) 221.584
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03077
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AKH
( 511 ) 37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;
jelek festése vagy javítása.
( 111 ) 221.585
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03075
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;
jelek festése vagy javítása.
( 111 ) 221.586
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( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03072
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)
( 300 ) 86972777 2016.04.12. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek
levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő
alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok
burkolására.
9

Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú
hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának
ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor
állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes
hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;
kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési
felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és
kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes
tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,
adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket
foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató
hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos
ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver
berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,
ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és
-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,
valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó
termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos
áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és
szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos
áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának
figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;
elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos
vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok
számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;
vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek
telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok
(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő
egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben
történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló
berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;
elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek
fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos
teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen
mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus
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berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó

szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának
kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések
akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;
túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.
11

Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok
adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;
páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések
hűtéséhez.
37

Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)
rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos
áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és
üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.
40

Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

berendezések tápegységeinek gyártása.
41

Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok
terjesztése.
42

Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és
tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari
létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak
tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és
kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,
tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,
hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási
megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és
kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és
konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,
megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó
rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti
állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.
( 111 ) 221.587
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 02503
( 220 ) 2016.08.01.
( 732 ) Balogh Zoltán Barna, Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Keresztúri Mónika Judit, Szombathely
( 541 ) BALOGH ÓRA-ÉKSZER
( 511 ) 35

Óra, ékszer kis- és nagykereskedelme.

37

Óra-, ékszer javítása, karbantartása.

40

Óra-, ékszer készítése.

( 111 ) 221.588
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 02933
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( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) MESTER-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mesterházyné Balogh Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek; csomagolásra
szolgáló műanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékben 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 ) 221.590
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03069
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)
( 300 ) 86971730 2016.11.04. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek
levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő
alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok
burkolására.
9

Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú
hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának
ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor
állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes
hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;
kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési
felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és
kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes
tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,
adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket
foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató
hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos
ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver
berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,
ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és
-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,
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valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó

termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos
áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és
szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos
áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának
figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;
elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos
vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok
számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;
vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek
telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok
(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő
egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben
történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló
berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;
elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek
fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos
teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen
mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus
berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó
szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának
kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések
akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;
túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.
11

Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok
adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;
páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések
hűtéséhez.
37

Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)
rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos
áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és
üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.
40

Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

berendezések tápegységeinek gyártása.
41

Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok
terjesztése.
42

Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és
tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari
létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak
tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és
kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,
tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,
hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási
megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és
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kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és

konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,
megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó
rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti
állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.
( 111 ) 221.591
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03067
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Farkas Szabolcs, Újkígyós (HU)
( 541 ) KÖRÖS ARANYA
( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi, vadhús, húskészítmények, konzervek.

( 111 ) 221.592
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 03066
( 220 ) 2016.09.29.
( 732 ) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.593
( 151 ) 2017.05.25.
( 210 ) M 16 02938
( 220 ) 2016.09.13.
( 732 ) Bogdán Tamás, Dunaújváros (HU)
( 541 ) Mosolygarancia
( 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).
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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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).
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).
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; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 111 ) 221.595
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02834
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Stilianos Kft. 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Akadémiák [oktatás]; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények fenntartása; alkalmazottak,

dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára;
óvodák; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; óvodás oktatás; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők [úszómedencék]; szakmai képzés, betanítás;
szakoktatás, szakmai képzés; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; életmentési
módszerek oktatása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások.
44

Közfürdőkkel kapcsolatos szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; közfürdők

higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; orvosi információs szolgáltatások; orvosi
kezelési szolgáltatások; szauna felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szauna szolgáltatások;
szaunák üzemeltetése; orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 221.596
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 17 00054
( 220 ) 2017.01.06.
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( 732 ) WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

( 541 ) livejasmin
( 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 ) 221.597
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02577
( 220 ) 2016.08.09.
( 732 ) Leveleki Miklós, Baja (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CORVO BIANCO
( 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).
( 111 ) 221.598
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 03305
( 220 ) 2016.10.18.
( 732 ) Hajórév Kft., Aszód (HU)
( 740 ) dr. Kürti Júlia, Budapest
( 541 ) Avalomedica
( 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).
41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; fordítói
szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai
újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés;
tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás].
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; állatok ápolása; állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi
szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyászati
berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése];
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gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások;

közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; masszázs; mesterséges
megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; optikusok szolgáltatásai; orvosi
klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vízművelési szolgáltatások.
( 111 ) 221.599
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02574
( 220 ) 2016.08.08.
( 732 ) InteresThingS Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 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) (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).
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 ) 221.600
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02573
( 220 ) 2016.08.08.
( 732 ) InteresThingS Kft. 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 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) (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).
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 ) 221.601
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( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02570
( 220 ) 2016.08.04.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bagó Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információs ügynökség; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing;

reklámanyagok terjesztése; reklámozás.
( 111 ) 221.602
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 00705
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Tanyasi szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 221.603
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 00703
( 220 ) 2016.03.01.
( 732 ) Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)
( 541 ) Filléres szeszesital
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 221.604
( 151 ) 2017.05.29.
( 210 ) M 16 02711
( 220 ) 2016.08.23.
( 732 ) Sweeter Kft., Bátaszék (HU)
( 541 ) Sweeter handmade with love
( 511 ) 7

Adagolók [géprészek]; cukorgyártásban használt gépek; csomagológépek; csomagológépek [szállításhoz];

csomagzáró gépek ipari használatra; dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási használatra, nem kézi;
dobozok matricáknak [nyomdaipar]; dombornyomó gépek; elektronikus konyhai darálók; élelmiszergyártó gépek,
(elektromechanikus); gabonahántoló gépek; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyümölcsprések, elektromos,
háztartási használatra; habverők, elektromos, háztartási használatra; háztartási robotgépek, elektromos;
kenyérvágó gépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai gépek, elektromos;
malomipari gépek; mechanikusan működtetett, kézben tartható szerszámok; mixerek; morzsológépek; őrlőgépek;
őrlőgépek konyhai használatra, elektromos; rostálógépek, szitálógépek; tojáskeltető gépek; zúzógépek,
aprítógépek, törőgépek; 4 fás álló gázos sütő berendezés, szimpla otthoni; 8 fás álló gázos sütő berendezés,
szimpla ipari; 12 fás álló gázos sütő berendezés, dupla ipari; 4 fás álló elektromos sütő berendezés, otthoni; 8 fás
álló 220 V-os elektromos sütő berendezés, ipari; fás álló 380 V-os elektromos sütő berendezés, ipari; kelesztő
doboz elektromos; fa sütőfa; fém sütőhenger; pultmelegítő; dagasztógép; mérleg; fondant gép; csoki temperáló;
óriás palacsintasütő; gofri sütő; Corn Dog sütő; lángos sütő; Pop-Corn gép; vattacukor gép; kandírozó gép;
kukorica főző; rost lap; italautomata, hűtött italokra(limonádé); jéggép; jégkása gép; fagyi gép; botmixer; citrus
facsaró; turmix gép; szóda gép; gázzsámoly; italmelegentartó; forrócsoki készítő gép; rezsó; indukciós lap;
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kávégépek.
30

Amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták; ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény,

teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével;
aromás készítmények élelmezéshez; árpaliszt; bonbonok [cukorkák]; briós; burgonyaliszt; búzaliszt; cikória
[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények
karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék;
csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok
[cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru];
édesítőszerek, (természetes); élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,
erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott
joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;
gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési
használatra; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; jég (ehető); jeges tea;
jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó
tejesital; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz;
kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;
kukoricaliszt; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; malátás kekszek; mandulapép; mandulás
cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,
mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; nádcukor szirup;
palacsinták; pálmacukor; pasztillák [cukrászáru]; pattogatott kukorica; piskóták; pótkávé; pralinék; pudingok; sós
kekszek; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szörbet [fagylalt]; tápióka;
tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tésztafélék; tésztaöntetek;
töltött cukorkák, fondan [cukrászáru]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; zabliszt; zabpehely; zsemlék;
zsemlemorzsa; kürtőskalács instantmix por; palacsinta instantmix por; lángos instantmix por.
35

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

árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;
eladási propaganda mások számára; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; 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; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; marketing; mások árui és szolgáltatásai
engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 221.606
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 15 03486
( 220 ) 2015.11.23.
( 732 ) Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)
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( 300 ) UK00003130087 2015.10.05. GB

( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítási szolgáltatások nyújtása; utazási szolgáltatások nyújtása; autókölcsönzés; üdülés alatti közlekedés

megszervezése; gépjármű bérlés és lízing; utasszállító-, kereskedelmi (haszon)- és ipari járművek kölcsönzése és
lízingelése; autók, kerékpárok, motorok, lakóautók, kamionok, tehergépkocsik, furgonok, távolsági buszok,
autóbuszok, lakókocsik bérlése, lízingelése; járműfelszerelések és berendezések bérlése és lízingelése;
járműtartozékok, beleértve csomagtartók, autóülések, gyermek biztonsági ülések, utánfutók, csomagtartók,
kerékpártartók bérlése és lízingelése; személyszállítás megszervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazási helyfoglalások intézése; információszolgáltatás elektronikus formában, nevezetesen interaktív és online
információ szolgáltatás gépjármű lízingre és bérlésre, valamint utazási információkra vonatkozóan, továbbá
interaktív és online foglalás biztosítása gépjármű lízingre és bérlésre vonatkozóan; jegyfoglalási és jegyrendelési
szolgáltatások; nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint
járműkölcsönzés, beleértve nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint
járműkölcsönzés interneten keresztül; helyfoglalás intézése és/vagy előzetes lefoglalása, beleértve helyfoglalás
intézése és/vagy előzetes lefoglalása interneten keresztül; utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai
szolgáltatások interneten keresztül; az előzőekben említett valamennyi szolgáltatás, de nemcsak azokra korlátozva
elektronikus eszközökön, beleértve az internetet; a fentiekben említettekkel kapcsolatos konzultációs,
tájékoztatási és információs szolgáltatások.
( 111 ) 221.607
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 01809
( 220 ) 2016.05.26.
( 732 ) Wörwarg Pharma Kft., Budapest (HU)
( 541 ) meggyogyulnek.blog.hu
( 511 ) 5

Gyógyszerek; humán étrendkiegészítők.

38

Kommunikáció online blogokon keresztül; internetes fórumok biztosítása.

44

Egészséggel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás.

( 111 ) 221.609
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02674
( 220 ) 2016.08.17.
( 732 ) Vigné Dékány Melinda 50%, Budapest (HU)
Dékány Noémi 25%, Vecsés (HU)
Vig Márton 25%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Csomagolás, doboz (bonbon csomagoló anyagok); abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek

csomagolásához; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; ecsetek;
grafikai nyomatok; grafikus ábrázolás; könyvecskék, füzetek; műanyagfóliák; papír.
30

Egységcsomag csokoládé otthon történő elkészítéséhez; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény;

bonbonok [cukorkák]; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé; csokoládé alapú
italok; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; gyümölcskocsonya,
zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; ízesítőszerek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital;
kandiscukor; karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; lepények (gyümölcsös); magas protein tartalmú
gabonaszeletek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemények; marcipán; mentabonbonok,
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mentacukorkák; mézeskalács; müzliszeletek; palacsinták; pasztillák [cukrászáru]; piskóták; pralinék; pudingok;

rizssütemény; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapu); sós kekszek; sütemények; süteményekhez
való tészta; süteménypor; süteménytészta; szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaniliás krém]; töltött cukorkák, fondan
[cukrászáru]; zabalapú ételek; csökkentett szénhidráttartalmú édességek; csokoládé; csokoládék; csokoládéital;
csokoládészirup; csokoládéfondük; csokoládékrémek; csokoládémassza; csokoládéöntetek; csokoládétojások;
csokoládéízesítők; csokoládébevonatok; csokoládékészítmények; csokoládétorták, csokoládés sütemények;
csokoládé öntetekhez; töltött csokoládé; forró csokoládé; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé pasztillák;
csokoládé szeletek; alkoholos csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés szendvicskrémek; csokoládés
trüffelek; csokoládés marcipán; csokoládés kávé; csokoládés italporok; likőrös csokoládék; csokoládés kekszek;
csokoládés tortadara; töltött csokoládék; csokoládés sütemények; csokoládés édességek; csokoládés gofrik;
csokoládéízű édességek; csokoládépaszták, krémek; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládé ízesítésű italok;
csokoládé ízű bevonatok; csokoládé alapú töltelékek; csokoládé pralinék formájában; csokoládé bevonatú
diófélék; tölthető csokoládé kosárkák; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé-bevonatú diófélék;
csokoládés italok tejjel; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont
nugátszeletek; csokoládés édesipari termékek; pillecukorral töltött csokoládék; csokoládéból készült italok;
csokoládéból készült pralinék; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont perecek; csokoládédíszek
édesipari termékekre; banánnal ízesített csokoládés italkészítmények; mentával ízesített csokoládés
italkészítmények; csokoládés mousse-ok [habok]; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; édességek
(cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek [nem gyógyhatású]; csokoládés fánk formájában.
35

(Internetes) kiskereskedelem csokoládé készítő szettel; reklámozás, kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámozás; vásárlási megrendelések
ügyintézése; elektronikus kereskedelem; édesség készítésére alkalmas egységcsomag árusítása.
( 111 ) 221.611
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02760
( 220 ) 2016.08.30.
( 732 ) MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Labdaadagoló gépek.
Játékszerek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; játékszerek, testnevelési cikkek reklámozása és

marketing tevékenységek; labdaadagoló gépek termék bemutatói és a kiállításai és vásárok szervezése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; sport akadémiák

üzemeltetése; labdajátékok tudásának képzése; sport edzőtábori szolgáltatások.
( 111 ) 221.612
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02821
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bounty
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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).
( 111 ) 221.613
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02825
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Sipos Domokos, Biatorbágy (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 - társadalomtudományi területen.

( 111 ) 221.614
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02901
( 220 ) 2016.09.12.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berkényi Szabina, Budapest
( 541 ) Kezeket fel
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.615
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02902
( 220 ) 2016.09.12.
( 732 ) 4Life Direct Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
41

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.
Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 221.617
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02962
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Micra-Metripond Kft., Hódmezővásárhely (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás és ügyletek.

( 111 ) 221.618
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02963
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) "LAVINA" Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Élelmiszeripari Kft., Paks (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény.

( 111 ) 221.619
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02965
( 220 ) 2016.09.16.
( 732 ) Merlini David 100%, Budapest (HU)
( 541 ) HOTEL HOUDINI
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 221.620
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02969
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) SOLFEX PRO Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOFIX
( 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).
( 111 ) 221.621
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 02970
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Iványiné Hazay Tímea 100%, Dunaharaszti (HU)
( 541 ) A te hangodat ismerem
( 511 ) 41

Oktatási és tanítási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; oktatási anyagok

fejlesztése.
( 111 ) 221.622
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 03252
( 220 ) 2016.10.12.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) OTP Business. A vállalkozások bankja.
( 511 ) 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.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi ügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott
(telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
41

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 221.623
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 16 03691
( 220 ) 2016.11.23.
( 732 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM
INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware
Limited Liability Company), New York, NY (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hang-, videó- és adatrögzítő és reprodukáló készülékek hangok és/vagy adatok tárolására, rögzítésére,

továbbítására és reprodukálására; számítógépes szoftverek; számítógépes játékok; CDROM játékok; audio output
játékok; játékkazetták számítógépes videó játékokhoz és videó játékgépekhez; számítógépes játékkazetták;
számítógépes játékprogramok; számítógépes játék szalagok; audio- és videó felvételek; hanglemezek; lemezek;
mozi és fényképezőgéppel készült filmek; mozgóképes filmek és videoszalagok; MP3 lejátszók; digitális
kamerák; mobiltelefonok és mindenféle típusú vezeték nélküli telefonkészülékek és tartozékaik, beleértve
mobiltelefon előlapok; letölthető csengőhangok, zene, MP3 fájlok, grafikák, játékok és videó képek vezeték
nélküli mobil kommunikációs eszközökhöz; vezeték nélküli transzmissziós és mobil kommunikációs eszközök,
melyek lehetővé tesznek szavazást, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadását más vezeték nélküli
kommunikációs eszközökkel; napszemüvegek/szemüvegek; képet és/vagy hangot tartalmazó mágneses
adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, CD-lemezek; CDROM- ok; CDI-k; digitális sokoldalú lemezek
(DVD-k); szalagok; videokazetták; mozifilmeket, híreket, sport- és televíziós sorozatokat, dokumentumfilmeket,
játékvetélkedöket, animációkat, koncerteket és egyéb előadásokat tartalmazó kazetták, kártyák; memória
hordozók; interaktív CDlemezek és CD-ROM-ok; kazetták és CD-lemezek szállítására szolgáló tartók;
számítógéppel használható interaktív elektronikus játékok.
25

Fürdőruhák, úszódresszek;, fürdőköpenyek, köntösök; strandruházat; övek [ruházat]; rövidnadrágok, sortok;

dzsekik; kabátok; zoknik; lábbelik; bandana kendők; pulóverek; Halloween jelmezek; jelmezek; karakter
jelmezek; színpadi öltözékek; női ruhák; kesztyűk; tornanadrágok; fülvédők; nyakbavalók; pizsamák; nadrágok;
ingek; melegítő felsők; síruházat; hosszúnadrágok; napellenzők [fejfedők]; harisnyatartók, harisnyakötők; garbó
nyakú felsők; alsóruházat; mellények; tornaruhák; fejfedők.
28

Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dartsok és babák; felfújható játékok; plüss játék babák;
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plüssjátékok; akciófigurák és azok tartozékai; CD-ROM-mal működő különálló videó játék berendezések,

különálló videó játék berendezések, különálló audio output játékgépek és táblajátékok; sportszerek, nevezetesen
golfütök, baseball labdák, futball labdák, lapát labdák, activity balls, gördeszkák; baseballütők;
karácsonyfadíszek.
35

Hirdetési és reklamszolgáltatások; hirdetési helyek értékesitése; hirdetési helyek értékesítése és bérlése

(mozi és televízió); reklámanyagok terjesztése; értekesitesi ösztönző rendszerek kialakítása, működtetése és
felügyelete; promóciós és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; filmszínházak és színházak megszerzésével, fejlesztésével és
működtetésével kapcsolatos üzleti menedzsment szolgáltatások; társadalmi célú kampányok promóciója.
41

Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőmüsoros szolgáltatás; animációs
filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; mozifilm szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;
információszolgáltatás szórakoztatási szolgáltatásokról különböző felhasználóknak a világhálón, az Interneten
vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmüsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok,
játékműsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő zenei koncertek:
televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadóesemények szervezése;
szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása divattal és stílussal kapcsolatban; szórakoztatással
kapcsolatos infonnációszolgáltatás a világhálón keresztül.
A rovat 145 darab közlést tartalmaz.
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