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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 221.512
( 151 ) 2017.05.22.
( 210 ) M 16 01997
( 220 ) 2016.06.07.
( 732 ) Jávor Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.624
( 151 ) 2017.05.30.
( 210 ) M 14 03805
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) M/s. Aero Club, New Delhi (IN)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WOODS
( 511 ) 18

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

utazótáskák.
( 111 ) 221.685
( 151 ) 2017.06.19.
( 210 ) M 16 01100
( 220 ) 2016.04.01.
( 732 ) Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REINA ANA
( 511 ) 33

Chiléből származó borok, kivéve habzóborok.

( 111 ) 221.990
( 151 ) 2017.07.21.
( 210 ) M 17 00452
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Novák Ferenc 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

hozzáférés eszközére, ill. módjára.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Könyvkiadás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

oktatás és szakmai képzés, kulturális tevékenységek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.991
( 151 ) 2017.07.21.
( 210 ) M 17 00453
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Servantes Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

hozzáférés eszközére, ill. módjára.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

oktatás és szakmai képzés, kulturális tevékenységek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.035
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03201
( 220 ) 2016.10.07.
( 732 ) Turai Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; esküvővel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

41

Esküvővel kapcsolatos kulturális tevékenység, szórakoztatás.

( 111 ) 222.036
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 17 00486
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) TANTOGRIP
( 511 ) 5

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

cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; tápanyag-adalékok állatoknak szánt
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élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra;

humán étrendkiegészítők; diétás ételek betegek számára; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás ételek
gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; fájdalomcsillapítók; láz- és
fájdalomcsillapítók; érzéstelenítők, anesztetikumok; általános érzéstelenítők; helyi érzéstelenítőszerek; inhalációs
érzéstelenítők; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyszerészeti összetételek; topikus [helyi alkalmazású]
fájdalomcsillapító krémek; orrdugulás elleni szerek; lázcsillapítók; paracetamol; vegyi készítmények
gyógyszerészeti célokra; fájdalomcsillapító gyógyszerészeti pezsgőkészítmények; gyógyszerészeti készítmények;
vegyszerek gyógyszerészeti használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely-);
herbateák [gyógyhatású italok].
( 111 ) 222.037
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03775
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) slagerticket.hu
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.038
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03788
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szabó Krisztián, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.039
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03789
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) HUNGARPET Szőnyegszövő és Értékesítő Német-Magyar Kft., Örkény (HU)
( 546 )
( 511 ) 27

Padlóburkolatok, mesterséges burkolatok, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők.

35

Bolti kereskedelmi szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban.

42

Tervezési szolgáltatások.
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( 111 ) 222.040
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03790
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mensor3D
( 511 ) 9

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.041
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03907
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Péchy Cecília, Verőce (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TwiStyle
( 511 ) 14

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

zsinórokból és szalagokból.
26

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

testdíszítéshez.
( 111 ) 222.042
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03908
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) A-LIST CRISTAL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Galgóczi Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) A-list
( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászszalon, manikűrszolgáltatás;

szépségszalon.
( 111 ) 222.043
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03909
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Hága Judit, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41
43

Nyelvoktatás.
Bölcsődei szolgáltatások.
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( 111 ) 222.044
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03910
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Hága Judit, Budapest (HU)
( 541 ) Sissi - Bölcsi
( 511 ) 41
43

Nyelvoktatás.
Bölcsődei szolgáltatások.

( 111 ) 222.045
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 17 00093
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Magyar Pékség Termelő és Kereskedelmi Kft., Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 222.046
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 17 00360
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Girtl-Nagy Ágnes, Dunakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

27

Tapéta, padlószőnyegek, szőnyegek.

40

Festés.

( 111 ) 222.047
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03641
( 220 ) 2016.11.21.
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( 732 ) Gurmai László, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési

szolgáltatások; társkereső szolgáltatások.
( 111 ) 222.048
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03811
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Simor Hajnalka, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

bérbeadása, ingatlanok kiközvetítése, közvetítése.
( 111 ) 222.049
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03812
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Medvegy Gergely, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.050
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03814
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Liu Zhuowen, Geng Jin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 222.051
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03815
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Lettero Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

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 ) 222.052
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03816
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOCUS
( 511 ) 32

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

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energiaitalok.
( 111 ) 222.053
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03817
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEED
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 222.054
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03819
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Magyar Gyógyszerészi Kamara 25%, Budapest (HU)
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Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetsége 25%, Budapest (HU)

Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 25%, Komárom (HU)
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 25%, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
42

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

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

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.055
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 04068
( 220 ) 2016.12.28.
( 732 ) ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
35

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

és víz,csatornázás kereskedelme.
36

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

37

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

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

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

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

(feldolgozás).
42

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

csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.
( 111 ) 222.056
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 04069
( 220 ) 2016.12.28.
( 732 ) ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
35

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

és víz,csatornázás kereskedelme.
36

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

37

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

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

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

hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.
40

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

(feldolgozás).
42

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

csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.
( 111 ) 222.057
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 17 00129
( 220 ) 2017.01.16.
( 732 ) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)
( 300 ) 1004206 2016.11.03. BX
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TI ORA
( 511 ) 30

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

forrázatok, nem gyógyászati célra; teát, gyógynövényeket, gyümölcsöket, fűszereket vagy ízesítőket, vagy ezen
termékek kombinációját tartalmazó forrázatok, nem gyógyászati célra.
( 111 ) 222.058
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 01404
( 220 ) 2016.04.26.
( 732 ) Unipharma Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) UNIPATIKA
( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing szolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing-célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások, például
honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján, a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán vényes és
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nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok, orvostechnikai

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

Gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás,

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése).
( 111 ) 222.059
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 02079
( 220 ) 2016.06.15.
( 732 ) Dr. Petro Kinga, Bercel (HU)
( 740 ) Hunginvest Mérnöki Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Helyénvaló Iskola
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 222.060
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 02959
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Euro-Optik Kft., Tamási (HU)
( 740 ) dr. Molnár Andrea, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 5
9

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

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

Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

( 111 ) 222.061
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03678
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( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) InCash Ügyvitel Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) InCash
( 511 ) 9

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; iratmásolás,

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információ-technológiai
szaktanácsadás, információ-technológiai szolgáltatás; számítógépprogramozás; web hosting szolgáltatás; kiadói
tevékenység; mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.
( 111 ) 222.062
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03680
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Grandis Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 9

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

lábbelik balesetek vagy sérülések elleni védelemhez; biztonsági lábbelik ipari használatra [balesetek vagy
sérülések elleni védelemhez]; tűzvédelmi lábbelik; vegyi anyagok ellen védő lábbelik; baleset-, sugár- és
tűzvédelmi kesztyűk; eldobható kesztyűk laboratóriumi használatra; kesztyűk ipari célokra, sérülések elleni
védelemre; fényvisszaverő biztonsági mellények; golyóálló kabátok, mellények; szúrás ellen védő mellények;
biztonsági szemüvegek; szemüveg; szemüvegek; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegpántok;
szemüvegre csíptethető napszemüvegek; csizmák, bakancsok [védőlábbelik].
10

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

gyógyászati használatra.
25

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

utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd
lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; pvc-ből készült lábbelik;
rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rámák lábbelikhez; szabadidő lábbelik; talpak lábbelikhez;
talpbetétek lábbelikhez; esőálló ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; időjárásálló ruházat; hőszigetelt ruházat;
kesztyűk [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; védőnadrágok; esőruhák, esőtől védő ruhák; cipőkhöz és csizmákhoz
való fém védővasalások; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; bakancsok, csizmák; bőrcipők; gyermeklábbelik;
munkacipők; munkabakancsok, munkacsizmák; téli csizmák; túrabakancsok; felsőruházat; fényvisszaverő
kabátok, dzsekik; autós kesztyűk; köpenyek; pelerin, köpeny; ujjatlan kabátok, köpenyek; fehér köpenyek kórházi
használatra; bélelt mellények; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; hagyományos koreai női
mellény [baeja]; kötött mellények; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; mellények [ruházat]; steppelt mellények; terepszínű mellények; ápolónői nadrágok; bő
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szárú szabadidős nadrágok; férfi nadrágtartók; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nadrágok; bakancsok

túrázáshoz; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; fűzős bakancsok, csizmák; hegymászó
bakancsok [túrabakancsok]; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; katonai bakancsok; vízálló
csizmák, bakancsok; fatalpú szandálok; szandálok; szandálok és strandcipők; csizmaszárvédők; bokacsizmák,
rövidszárú csizmák; báránybőr kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kötött dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik,
kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ápolónői overallok; egyrészes overallok (playsuit); kezeslábas overallok;
kezeslábasok, overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; kötött pólók; nyomtatott pólók;
pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; rövid vagy hosszú ujjú pólók; ujjatlan pólók,
trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból
álló együttesek; garbó nyakú pulóverek; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; kapucnis pulóverek; környakas
pulóverek; polár pulóverek.
( 111 ) 222.063
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03683
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Kangatraining Magyarország Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 25

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

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

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

tornagyűrűk; tornaeszközök; torna- és sporttermékek; párhuzamos tornakorlátok; más osztályokban nem szereplő
tornaeszközök; hordozható otthoni tornaszerek; gerendák [tornaeszközök].
41

Tornatermi szolgáltatások; tornatermi szolgáltatások/konditermek; tornatermi létesítmények biztosítása;

tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermek működtetése; tornatanítás nyújtása; tornatanítás; tornaórák
tartása; tornarendezvényeken használt felszerelések bérbeadása; tornarendezvények szervezése; tornák
szervezése; tornabemutatók szervezése; torna oktatás; kosárlabda tornák rendezése; egészség klubok és
tornatermek szolgáltatásai; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges
eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák;
testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testnevelés; testnevelési
létesítmények biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési
szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; testsúlycsökkentéssel
kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása; testedzés felügyelete;
testedző létesítmények biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitness edzéssel kapcsolatos
konzultáció; aerial fitness oktatás.
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( 111 ) 222.064
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03684
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Dr. Pozsgai Péter 100%, Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TÁTON
( 511 ) 16

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

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

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

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.065
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03240
( 220 ) 2016.10.11.
( 732 ) REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

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

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

32

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

( 111 ) 222.066
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03246
( 220 ) 2016.10.12.
( 732 ) Tiborszki Maja, Kiskunhalas (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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 ) 222.067
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03534
( 220 ) 2016.11.10.
( 732 ) NOVICO Kft., Arnót (HU)
( 740 ) Szabó János, Arnót
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.068
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03677
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Martina József, Pécs (HU)
( 541 ) Bushinkan Budo
( 511 ) 35

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
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on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

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

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;
kézírás elemzése [grafológia]; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 222.069
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 02952
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Rajkai László, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.071
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03098
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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( 740 ) Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

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

kísérő szolgáltatások.
( 111 ) 222.072
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03100
( 220 ) 2016.10.02.
( 732 ) Császár Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szalay Balázs, Budapest
( 541 ) Császár Hotel
( 511 ) 43

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

szolgáltatás).
( 111 ) 222.073
( 151 ) 2017.07.19.
( 210 ) M 16 03104
( 220 ) 2016.10.03.
( 732 ) dr. Serke Imre, Balatonfűzfő (HU)
( 541 ) ENWT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.077
( 151 ) 2017.07.25.
( 210 ) M 16 00021
( 220 ) 2016.01.05.
( 732 ) Kovács Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lázár Zoltán, Budapest
( 541 ) Coffea Arabica
( 511 ) 43

Főzőberendezések bérlete; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése.

( 111 ) 222.090
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03541
( 220 ) 2016.11.10.
( 732 ) Kiss Ádám József, Budapest (HU)
( 541 ) HOLNAPUTÁN
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) környezetvédelmi és fenntarthatóság témájú műsorok, internetes

tartalomszolgáltatás.
42

Időjárás előrejelzés, prognosztika.

( 111 ) 222.095
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03896
( 220 ) 2016.12.12.
( 732 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 30
35

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

( 111 ) 222.104
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03894
( 220 ) 2016.12.11.
( 732 ) Dus Johann-Georg 100%, Fonyód (HU)
( 541 ) Uppetite
( 511 ) 3

Olajesszenciák és aromakivonatok.

31

Állati takarmány készítmények.

44

Állattenyésztési tanácsadás.

( 111 ) 222.105
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03890
( 220 ) 2016.12.12.
( 732 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.106
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( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03882
( 220 ) 2016.12.09.
( 732 ) Faragó Tamás, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 222.107
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03041
( 220 ) 2016.09.27.
( 732 ) Zhang Wenru, Budapest (HU)
( 740 ) Chen Junsong, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

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

fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások.
( 111 ) 222.108
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 02882
( 220 ) 2016.09.08.
( 732 ) Nagy István, Budapest (HU)
( 541 ) BÉCSI FEKETE
( 511 ) 35

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

keresztül biztosítva.
38

Béccsel kapcsolatos kommunikáció online blogokon keresztül, Béccsel kapcsolatos online információ

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

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

kapcsolatos távoktatói szolgáltatások, Béccsel kapcsolatos képzések biztosítása, Béccsel kapcsolatos blogírás
szolgáltatás.
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( 111 ) 222.109
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03036
( 220 ) 2016.09.26.
( 732 ) GAMMA ANALCONT Ipari Folyamatműszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jaczkó Géza, Budapest
( 541 ) TURBO TEAM
( 511 ) 9

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

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

Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés, rendszertervezés.

( 111 ) 222.110
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03171
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Lencsés Imre, Diósd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

31

Szarvasgomba.

35

Szarvasgomba és készítményeinek forgalmazása, internetes kereskedelme.

( 111 ) 222.111
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03318
( 220 ) 2016.10.19.
( 732 ) Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)
Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EOSIN
( 511 ) 18

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

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

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;
bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók
[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;
ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

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

( 111 ) 222.112
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03619
( 220 ) 2016.11.16.
( 732 ) ÁGOTA Alapítvány, Szeged (HU)
( 740 ) Pál Melinda, Szeged
( 541 ) AKTÍVUM
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); felnőttképzési szolgáltatások, képzés programok, tananyag,
tananyagfejlesztés, képzési módszerek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.113
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03760
( 220 ) 2016.11.30.
( 732 ) Szóró Kft., Sülysáp (HU)
( 740 ) Szóró József, Sülysáp
( 546 )

( 511 ) 6
40

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

szolgáltatások.
( 111 ) 222.114
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03763
( 220 ) 2016.11.30.
( 732 ) Szóró Kft., Sülysáp (HU)
( 740 ) Szóró József, Sülysáp
( 546 )

( 511 ) 41

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

stúdiószolgáltatások televíziók számára.
( 111 ) 222.115
( 151 ) 2017.08.01.
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( 210 ) M 16 03769
( 220 ) 2016.11.30.
( 732 ) Popovics András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Makó Klaudia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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 ) 222.116
( 151 ) 2017.08.01.
( 210 ) M 16 03776
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) slagerjegyek.hu
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 59 darab közlést tartalmaz.

M1785

