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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 218.727
( 151 ) 2016.06.24.
( 210 ) M 14 01078
( 220 ) 2014.04.07.
( 732 ) Sabjanics Szabolcs, Lenti (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

( 111 ) 221.627
( 151 ) 2017.06.01.
( 210 ) M 15 01854
( 220 ) 2015.07.10.
( 732 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta, dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás, irodai munkák; kereskedelmi szolgáltatások és kereskedelmi adminisztráció, kivéve a 25.

osztályba tartozó valamennyi áruval kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások és kereskedelmi adminisztráció.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.994
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 17 00793
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 221.995
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 17 00787
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 554 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 221.996
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 01765
( 220 ) 2016.05.23.
( 732 ) AGROMOLNÁR Malomipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországon előállított lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

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

áruosztályokba.
40

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

( 111 ) 221.997
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03929
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) HUMANsoft Elektronikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések
35

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

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

működő készülékekhez kiskereskedelme.
38

Távközlés.

41

Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

42

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

modem és faxmodem installálás.
( 111 ) 221.998
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03810
( 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 ) 221.999
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03796
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kustyán Georgina, Budapest
( 541 ) ECO bankszámla
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.000
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03656
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) MEGAHIT MARKET Kft., Nagykanizsa (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

és alkoholmentes italokkal, háztartási cikkekkel, drogériai cikkekkel kapcsolatban; promóciós szórólapok
terjesztése; reklámozás.
( 111 ) 222.001
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03647
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.002
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03648
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)
( 541 ) CUKORFALAT
( 511 ) 30

Cukor.

( 111 ) 222.003
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 02633
( 220 ) 2016.08.15.
( 732 ) Talamilk Kft., Bácsszentgyörgy (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

húskivonatok.
35

Húsipari termékek kis- és nagykereskedelme.

40

A 29. áruosztályban megjelölt termékek feldolgozása.

( 111 ) 222.004
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03652
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) ERMONT FRUIT Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

( 111 ) 222.005
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03651
( 220 ) 2016.11.21.
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( 732 ) ERMONT FRUIT Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

( 111 ) 222.006
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03649
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)
( 541 ) CZUKORFALAT
( 511 ) 30

Cukor.

( 111 ) 222.007
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03655
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Válogatott Bionom Termékek Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

előadások tervezése és tartása.
42

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

tanúsítási célokra.
44

Egészségügyi, életvezetési, kozmetikai és szépségápolási tanácsadás.

( 111 ) 222.008
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03653
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( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) RSports Performance Studio Kft., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

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

Kantinok, büfék, étkezdék.

( 111 ) 222.009
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 02921
( 220 ) 2016.09.14.
( 732 ) FOX Professional Kft. 100%, Maglód (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Gépjárművek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; sofőrszolgáltatás.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 222.011
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03358
( 220 ) 2016.10.24.
( 732 ) Zundel Alexander Costia, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Jogi szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; coaching; mentoring.

( 111 ) 222.012
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03665
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Gulyás Balázs 1/1, Baja (HU)
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( 740 ) Dr. Sziráczki István, Baja

( 546 )

( 511 ) 1

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

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

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

korróziógátló anyagok.
40

Textília impregnálása, vízhatlanná tétele.

( 111 ) 222.014
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03517
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Telibe talál!
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.015
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03518
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Telibe talál!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.016
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03508
( 220 ) 2016.11.08.
( 732 ) Sariyüce Tolga Deniz 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

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

( 111 ) 222.017
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03512
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) Bátorfi és Tsa Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

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

implantológiai, szájsebészeti, szájhigiénés, fogfehérítési és fogkozmetikai szolgáltatások.
( 111 ) 222.018
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03514
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Magyarország újságja
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.019
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03516
( 220 ) 2016.11.09.
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( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost - Magyarország napilapja
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.020
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03927
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BARABÁS TÉRKŐMAGAZIN
( 511 ) 9

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

16

Nyomtatott kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

35

Reklámozás és marketing szolgáltatások, hirdetési felületet értékesítés.

41

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

( 111 ) 222.021
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03928
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TÉRKŐMAGAZIN
( 511 ) 9

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

16

Nyomtatott kiadványok, publikációk, újságok, folyóiratok, hírlevelek.

35

Reklámozás és marketing szolgáltatások, hirdetési felületet értékesítés.

41

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

( 111 ) 222.022
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 17 00118
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Dankó Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turán Tünde, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
21

Kézitáska, hétköznapi utcai táska, úti táska.
Piperetáska, neszesszer.
M1873
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 222.023
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03926
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Aquam Mohai Ágnes EOOD magyarországi fióktelepe, Moha (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 111 ) 222.024
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03923
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Duna Business Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUMI TOWER 3
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.025
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03924
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Millennium Irodaház Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUM TOWER 4
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.026
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03925
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Millennium Irodaház Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUMI TOWER H
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.027
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03920
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Fördős Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Puskás Martina, Békéscsaba
( 541 ) Jó ízekben otthon vagyok
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1875
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.028
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 02935
( 220 ) 2016.09.15.
( 732 ) Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
( 541 ) Agroinform.hu portál: Magyarország mezőgazdasági portálja
( 511 ) 16

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

sajtótermékek, postai reklámküldemény, molinó (utcai és beltéri), roll-up és pop-up, utcai tábla, reklámzacskó,
óriásplakát, falinaptár, reklámmatrica, kiállítási stand; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok
csomagolásra; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.029
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 02936
( 220 ) 2016.09.13.
( 732 ) Bogdán Tamás, Dunaújváros (HU)
( 541 ) Vizi királyság
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.030
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03084
( 220 ) 2016.09.30.
( 732 ) Vasalat Depo Kft., Jászszentlászló (HU)
( 740 ) Patyi Renáta, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
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és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.031
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03356
( 220 ) 2016.10.24.
( 732 ) ApiLand SRL, Baia Mare, Maramures (RO)
( 546 )

( 511 ) 30

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

31

Virágporok.

35

Méz, méz készítmények, virágporok kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 222.032
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03912
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)
( 740 ) dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
( 541 ) LIPÓTI AQUA
( 511 ) 32

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

vízalapú funkcionális italok; vizek [italok]; ásványvíz [italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas
ásványvíz; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; üdítőitalok.
( 111 ) 222.033
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03921
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Duna Irodaház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENIUM TOWER 1
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 222.034
( 151 ) 2017.07.18.
( 210 ) M 16 03922
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Duna Termál Hotel Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENNIUM TOWER 2
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.081
( 151 ) 2017.07.28.
( 210 ) M 16 04015
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary, Budapest (HU)
( 740 ) Dittel Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

szórakoztatás; verseny szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 111 ) 222.082
( 151 ) 2017.07.28.
( 210 ) M 16 03878
( 220 ) 2016.12.09.
( 732 ) Nemes Donát, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Ecetek; ízesített ecetek; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
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( 111 ) 222.083
( 151 ) 2017.07.28.
( 210 ) M 16 03315
( 220 ) 2016.10.19.
( 732 ) Szilasi Márta, Budaörs (HU)
( 740 ) Egyed Andrea, Budapest
( 541 ) ANAHITA TEMPLE
( 511 ) 41
45

Szakmai képzés.
Spirituális tanácsadás.

( 111 ) 222.084
( 151 ) 2017.07.28.
( 210 ) M 16 03170
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Nagy Albert Zsolt, Vác (HU)
Kis Szilveszter Dénes, Balatonszabadi (HU)
( 740 ) Nagy Albert Zsolt, Vác
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 222.085
( 151 ) 2017.07.28.
( 210 ) M 16 01857
( 220 ) 2016.06.01.
( 732 ) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.087
( 151 ) 2017.07.31.
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( 210 ) M 16 03106
( 220 ) 2016.10.03.
( 732 ) LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lifetilt
( 511 ) 3
5

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

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

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

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

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 222.088
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03396
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) Cool4U Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SYEN
( 511 ) 7

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

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

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

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

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

berendezések. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.089
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03397
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) Cool4U Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.091
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03629
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) SCANDIC ROYAL Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.092
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03630
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) SCANDIC ROYAL Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.093
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03831
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Vitaminsziget Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.094
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03832
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) ELIXOR Medical Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
11

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

berendezések.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 222.096
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03834
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Mamut Plan s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 222.097
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03838
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) ECOOL Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECOOL
( 511 ) 3

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

vegytisztító készítmények; dörzsölő szerek; csiszolószerek; csiszolófóliák; csiszolóhomok; általános súrolópor;
ipari csiszolószerek; rozsdaeltávolítók; rugalmas csiszolóanyagok; szemcsés korund; szilícium-karbid
[csiszolószer]; súrolóporok; tisztítószerek; tisztítószerek gépjárművekhez; maró tisztítószerek; mosó- és
tisztítószerek; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; járműtisztító készítmények; gépjármű polírozó szerek;
járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez; fehérítő szóda; keményítő glazúr, máz mosáshoz; vegytisztító
folyadékok; vegytisztító készítmények; vegytisztító szerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; festék
eltávolítók; festékek eltávolítására szolgáló oldószerek; festékeltávolító termékek; folteltávolító anyagok;
folteltávolító, folttisztító készítmények; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek spray formájában;
graffiti eltávolító anyagok; gyantaeltávolító anyagok; habformájú tisztító készítmények; háztartási fehérítő
készítmények; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; mosóhabok; mosóhatást fokozó szerek; mosókészítmények;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási célokra;
oldószer alapú zsírtalanító készítmények; padlócsiszoló készítmények; tisztítóanyagok fémekhez; tisztítóanyagok
kőhöz; tisztító folyadékok; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények; üvegtisztító készítmények; zsírtalanító
készítmények motorokhoz; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz, csúszásgátló folyadékok
padlókhoz.
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

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

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

felszerelések bérbeadása; autók kenése; autók olajozása, zsírozása; elektromos járművek javítása és karbantartása;
gépjármű karbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása;
gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint
gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; jármű karbantartási szervizállomások;
járműmosás; járműmosó berendezések javítása; járműmosó berendezések karbantartása; járműmotorok felújítása;
járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; járművek kenése; járművek
karbantartása és javítása; járművek rozsda elleni kezelése; közúti járművek olajozása, zsírozása; mozdonyok
karbantartása; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; vasúti teherkocsik felújítása; vízi járművek javítása
és karbantartása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
liftek és felvonók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari tisztítógépek bérbeadása; mosodai
berendezések bérbeadása; tisztító felszerelések kölcsönzése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; központi
fűtés rendszerek üzembe helyezése; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések
tervszerű szervizelése; lakatosmunkák [javítás]; szerszámok javítása; javítási információk; felvonók javítása;
gépek javítása; üzemek karbantartása; gépek karbantartása; automaták karbantartása; ipari gépek karbantartása;
épület karbantartás és javítás; elektromotorok javítása vagy karbantartása; épületközművek karbantartása és
javítása; karbantartási szolgáltatások ipari üzemekhez; műszerek karbantartása és javítása; irodaépületek javítása
M1883

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
és karbantartása; kompresszorok javítása és karbantartása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása; épületek

berendezéseinek karbantartása és javítása; vegyi üzemek javítása vagy karbantartása; elektromos járművek
javítása és karbantartása; ipari mosógépek javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; villanymotorok tisztítása; gépek tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása; ipari üzemek tisztítása;
épületek[belső] tisztítása, takarítása.
( 111 ) 222.098
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 16 03839
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) ECOOL Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

vegytisztító készítmények; dörzsölő szerek; csiszolószerek; csiszolófóliák; csiszolóhomok; általános súrolópor;
ipari csiszolószerek; rozsdaeltávolítók; rugalmas csiszolóanyagok; szemcsés korund; szilícium-karbid
[csiszolószer]; súrolóporok; tisztítószerek; tisztítószerek gépjárművekhez; maró tisztítószerek; mosó- és
tisztítószerek; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; járműtisztító készítmények; gépjármű polírozó szerek;
járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez; fehérítő szóda; keményítő glazúr, máz mosáshoz; vegytisztító
folyadékok; vegytisztító készítmények; vegytisztító szerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; festék
eltávolítók; festékek eltávolítására szolgáló oldószerek; festékeltávolító termékek; folteltávolító anyagok;
folteltávolító, folttisztító készítmények; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek spray formájában;
graffiti eltávolító anyagok; gyantaeltávolító anyagok; habformájú tisztító készítmények; háztartási fehérítő
készítmények; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; mosóhabok; mosóhatást fokozó szerek; mosókészítmények;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási célokra;
oldószer alapú zsírtalanító készítmények; padlócsiszoló készítmények; tisztítóanyagok fémekhez; tisztítóanyagok
kőhöz; tisztító folyadékok; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények; üvegtisztító készítmények; zsírtalanító
készítmények motorokhoz; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz, csúszásgátló folyadékok
padlókhoz.
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

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

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

felszerelések bérbeadása; autók kenése; autók olajozása, zsírozása; elektromos járművek javítása és karbantartása;
gépjármű karbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása;
gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint
gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; jármű karbantartási szervizállomások;
járműmosás; járműmosó berendezések javítása; járműmosó berendezések karbantartása; járműmotorok felújítása;
járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; járművek kenése; járművek
karbantartása és javítása; járművek rozsda elleni kezelése; közúti járművek olajozása, zsírozása; mozdonyok
karbantartása; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; vasúti teherkocsik felújítása; vízi járművek javítása
és karbantartása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
liftek és felvonók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari tisztítógépek bérbeadása; mosodai
berendezések bérbeadása; tisztító felszerelések kölcsönzése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; központi
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berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések
tervszerű szervizelése; lakatosmunkák [javítás]; szerszámok javítása; javítási információk; felvonók javítása;
gépek javítása; üzemek karbantartása; gépek karbantartása; automaták karbantartása; ipari gépek karbantartása;
épület karbantartás és javítás; elektromotorok javítása vagy karbantartása; épületközművek karbantartása és
javítása; karbantartási szolgáltatások ipari üzemekhez; műszerek karbantartása és javítása; irodaépületek javítása
és karbantartása; kompresszorok javítása és karbantartása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása; épületek
berendezéseinek karbantartása és javítása; vegyi üzemek javítása vagy karbantartása; elektromos járművek
javítása és karbantartása; ipari mosógépek javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; villanymotorok tisztítása; gépek tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása; ipari üzemek tisztítása;
épületek[belső] tisztítása, takarítása.
( 111 ) 222.099
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 17 00140
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Desztillált víz.

9

Akkumulátor.

( 111 ) 222.100
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 17 00141
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.

( 111 ) 222.101
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 17 00142
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.

( 111 ) 222.102
( 151 ) 2017.07.31.
( 210 ) M 17 00143
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Pekriq Zrt., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátor.
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( 111 ) 222.120
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03961
( 220 ) 2016.12.16.
( 732 ) CIAO TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CIAO TRAVEL
( 511 ) 39
43

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

szállásadás.
( 111 ) 222.121
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03046
( 220 ) 2016.09.26.
( 732 ) DIAMOND 99 Kft., Gyömrő (HU)
( 541 ) DIAMOND EROTIC SHOP
( 511 ) 9
10

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

szexbabák.
( 111 ) 222.122
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03124
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jurida Petra Natália, Tatabánya
( 541 ) Mentes konyha
( 511 ) 16

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

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

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

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

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
( 111 ) 222.123
( 151 ) 2017.08.07.
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( 210 ) M 16 03125
( 220 ) 2016.10.05.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Jurida Petra Natália, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

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

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
( 111 ) 222.124
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03409
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.125
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03410
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.126
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03411
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.127
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03412
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

M1890

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.128
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03413
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.129
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03552
( 220 ) 2016.11.11.
( 732 ) Herpai Gyula Mátyás 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rocktogon
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.130
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03701
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Gamer Pont Konzol Kft., Budapest (HU)
M1892

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

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

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás, kávéház, kávézó, bár, cukrászda.

( 111 ) 222.131
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03702
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) dr. Puhle Michael, Budapest (HU)
( 541 ) Scientific Capital
( 511 ) 9
36

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

( 111 ) 222.132
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03842
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 9

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

16

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

18

Bőr és bőrutánzatok; táskák; bőröndök.

25

Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

( 111 ) 222.133
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03843
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 30

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

szendvicsek; tea.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek; sörök.

33

Alkoholos italok a sörök kivételével.

41

Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 111 ) 222.134
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03844
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )
( 511 ) 9

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

16

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

18

Bőr és bőrutánzatok; táskák; bőröndök.

25

Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

( 111 ) 222.135
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03962
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Széchenyi kártya. A név hitelez
( 511 ) 35

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

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

Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák

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

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

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; coacting /tréningek/ szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 222.136
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03969
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro (MH)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.137
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03970
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro (MH)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.138
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00021
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Cseppke-Divat Bt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Adventi naptárak; ajándékkuponok; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; babakönyvek; babanaplók;
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foglalkoztató füzetek gyerekeknek; foglalkoztató könyvek gyerekeknek; gyermekkönyvek; játékkártyák;

képeskönyvek; könyvek; leporelló; mesekönyvek.
20

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

25

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

35

Kis- és nagykereskedelmi bolti szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházattal, könyvekkel, ruházati kiegészítőkkel, ágyneműkkel kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi bolti
szolgáltatások; reklámszolgáltatások ruházattal, ruházati kiegészítőkkel, könyvekkel, ágyneműkkel
kapcsolatosan; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők, ágyneműk és könyvek értékesítésével kapcsolatos kis és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 222.139
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00151
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) GRAPHAX.HU Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) GRAPHAX
( 511 ) 9

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

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

Irodagépek és készülékek kölcsönzése.

42

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

számítástechnikai rendszergazda-szolgáltatás; számítógépes hardwer és szoftver tervezése és fejlesztése;
számítógépes hálózatok tervezése; számítógépes hálózatok távfelügyelete; számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; szerver bérbeadás; szoftveres (on-line )szolgáltatások.
( 111 ) 222.140
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00152
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) GRAPHAX.HU Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) "GRAPHAX.HU-ORIGINAL NOT A COPY"
( 511 ) 9

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

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

Irodagépek és készülékek kölcsönzése.

37

Irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.

( 111 ) 222.141
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00154
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Írd át a szabályokat!
( 511 ) 5

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

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

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

vonatkozóan.
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( 111 ) 222.142
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00155
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) COMPU-CONSULT Tervező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A TÉNYEKNEK HISZÜNK
( 511 ) 9

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

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

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; konzultáció személyzeti kérdésekben.
36

Pénzügyi konzultáció.

42

Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógéptechnológiai konzultáció;

távközléstechnológiai konzultáció; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása.
( 111 ) 222.143
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00546
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) Materion Brush Inc., Mayfield Heights, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOLDMAX
( 511 ) 6

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

( 111 ) 222.144
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00437
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Hangstúdiók szolgáltatásai.

( 111 ) 222.145
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00678
( 220 ) 2017.02.28.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HostMe
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.146
( 151 ) 2017.08.07.
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( 210 ) M 17 00677
( 220 ) 2017.02.28.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HostMe by Cordia
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.147
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03723
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

( 111 ) 222.148
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03580
( 220 ) 2016.11.15.
( 732 ) Tálos Gergő Imre, Győr (HU)
Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 541 ) Hajsza
( 511 ) 41

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

( 111 ) 222.149
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03851
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Bactofil
( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
( 111 ) 222.150
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03855
( 220 ) 2016.12.08.
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( 732 ) Visnyei János, Tápiószőlős (HU)

( 546 )
( 511 ) 29

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

30

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

32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények.

( 111 ) 222.151
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03856
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Melis József András, Lajosmizse (HU)
Melis Eszter, Lajosmizse (HU)
Melis András József, Lajosmizse (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
29

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

sajttermékek; sajtmártások; sajtkrémek; kulturázatlan préselt sajtok: natúr, füstölt, fokhagymás, snidlinges,
lilahagymás, medvehagymás, csípős, diós, köményes, borsos, füstölt-fokhagymás, füstöltlilahagymás, füstöltdiós, füstölt-csípős ízesítésben; érlelt sajt; kultúrázott sajtok friss, érlelt, fűszeres variációban; melis köpenyes
érlelési eljárással készült tejtermék; gyúrt (ömlesztett) sajt; vaj, vajkrém; ghee vaj; vajkészítmények; koncentrált
sűrített vaj; savanyú vaj; édes tejszínes vaj; sültvaj; túró; friss leveles túró; túródesszert; túrókrémek; natúr, és
ízesített túrókészítmények; érlelt túró; tarhó túró; kefir; körözött; joghurtok; joghurt készítmények; ízesített
joghurt; joghurtkrém; író; savó; tej alapú szendvicskrémek natúr, ízesített kivitelben; kókuszos túrógolyó.
35

Tejtermékek, szappanok, illatosított szappanok kereskedelme; tejtermékek látvány műhelyben és

bemutatókon keresztüli értékesítése, kereskedelme; termelői sajttálak értékesítése rendezvényekre és
összejövetelekre; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termelői tejtermék kóstolók szervezése;
értékesítési bemutatók; termékkóstolók szervezése.
( 111 ) 222.152
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03867
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Snóbli Bódi Gusztival és Margóval
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.153
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( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03863
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Kerttrade Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
6
16

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

( 111 ) 222.154
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03859
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Szendrő Szilárd 100%, Ráckeresztúr (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátás szervezése születésnapi bulik
számára.
( 111 ) 222.155
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03852
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Unipharma Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing szolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing-célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások, például
honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján, a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán vényes és
nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok, orvostechnikai
eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők, kompressziós
harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények, csecsemő- és
gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi és
laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyagok és készitmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,
gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,
étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott
gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az
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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 ) 222.156
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03866
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.157
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00027
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) kékfrankosday
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

41

Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 222.158
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03981
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Czagler Zsuzsanna 100%, Budapest (HU)
( 541 ) VIP Valued Inspired People Coaching Center
( 511 ) 41

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

( 111 ) 222.159
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03979
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( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Mazel Tov House Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mazel Tov
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 222.160
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03978
( 220 ) 2016.12.16.
( 732 ) Argumentum Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Greiner Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; telefonos játékszoftver;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
28

Játékfigurák; játékszerek; kitömött játékok; plüss játékszerek.

( 111 ) 222.161
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03975
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Szalontai Gábor, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.162
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00431
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
45

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

M1902

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.163
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00430
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.164
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00033
( 220 ) 2017.01.05.
( 732 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) Ingatlantájoló
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.165
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00028
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) furmintday
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.
Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.
M1903
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Vendéglátás.

( 111 ) 222.166
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00432
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.167
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00433
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) ORANGE MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Békés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.168
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03572
( 220 ) 2016.11.15.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNGARIA SWEET STYLE
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 111 ) 222.169
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03573
( 220 ) 2016.11.15.
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( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 111 ) 222.170
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03579
( 220 ) 2016.11.15.
( 732 ) Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Sebestyén László, Budapest
( 541 ) Netrisk
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 222.171
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03864
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület 100%, Győr (HU)
( 740 ) Csütörtöki Tamás, Győr
( 541 ) FS Alumni World Summit
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ) 222.172
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00025
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 541 ) Bókolásklub
( 511 ) 41

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

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

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások.

45

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

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; párkapcsolat megtartásának és elmélyítésének elősegítése;
házasságközvetítő irodák.
( 111 ) 222.173
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00026
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 541 ) Bókterápia
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Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

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

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások.

45

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

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; párkapcsolat megtartásának és elmélyítésének elősegítése;
házasságközvetítő irodák.
( 111 ) 222.174
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03289
( 220 ) 2016.10.14.
( 732 ) Magyar Sörmanufaktúra Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25

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

32

Sörök.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.175
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03564
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Jaklics Ákos József, Budapest (HU)
Jaklics Hajnal Mária, Gyál (HU)
( 740 ) dr. Molnár Miklós Viktor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.176
( 151 ) 2017.08.07.
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( 210 ) M 16 03565
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Szakács Levente, Budapest (HU)
Borbás Attila Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) Prookies
( 511 ) 5
30

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

gyümölcsös sütemények/torták, keksz, kekszek, magas protein tartalmú gabonaszeletek, palacsinták, pralinék,
sütemények, zabalapú ételek.
( 111 ) 222.177
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03571
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Dr. Gyovai Viola, Kecskemét (HU)
Farkas Sándorné, Kecskemét (HU)
Lovászné Gajdos Éva, Kecskemét (HU)
( 541 ) FLAVOILA
( 511 ) 3
5
25

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

( 111 ) 222.178
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03285
( 220 ) 2016.10.14.
( 732 ) Tang Zhi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.
37

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

kovácsoltvas díszítőelemek javítása, szerelése.
40

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

( 111 ) 222.179
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 02983
( 220 ) 2016.09.21.
( 732 ) m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászati termékek és sütemények, fagylaltok.
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( 111 ) 222.180
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 02985
( 220 ) 2016.09.21.
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

italok; likőrök; szeszes italok.
( 111 ) 222.181
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03725
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Kovács Sándor, Budapest (HU)
Orosz Béla, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
35

Energiaitalok.
Energiaitalok kereskedelme.

( 111 ) 222.182
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03858
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Blikk Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.183
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03865
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) A&B Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bokor Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEMMED INTÉZET
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 222.184
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03721
( 220 ) 2016.11.25.
( 732 ) Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)
Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 222.185
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03711
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) Dr. Koppány Krisztián 100%, Komárom (HU)
( 541 ) SZEconomy
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

segített tudományos kutatás; tudományos és ipari kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos
kutatáshoz kapcsolódó jelentések készítése; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások;
tudományos kutatási információk és eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül; tudományos
kutatások; tudományos kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk
kapcsolódó kutatás; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és
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szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépek és

szoftverek tervezése kereskedelmi elemzéshez és beszámolóhoz; számítógépes szoftverek, rendszerek és
hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus
adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépprogramok kidolgozása.
( 111 ) 222.186
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03715
( 220 ) 2016.11.25.
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Novo mesto (SI)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) RAWURO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 222.187
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03717
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Langó Anikó, Csány (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.188
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03718
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) ANIBA-NET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati készülékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
gyógyászati készülékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; emberek esetében alkalmazott
higiéniás berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; emberek esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 222.189
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03720
( 220 ) 2016.11.25.
( 732 ) Wieland és Wieland Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

vizsgáztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;alkotóműhelyek szervezése és
lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés
(szemléltetés); iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk; online, nem
letölthető videók biztosítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
( 111 ) 222.190
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03561
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest, (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 541 ) KOTÁNYI PIROS
( 511 ) 30

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

( 111 ) 222.191
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03563
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest, (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 541 ) KOTÁNYI PIROS, A PAPRIKA EREDETI SZÍNE
( 511 ) 30

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

( 111 ) 222.192
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03709
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) MAC Profi Jégkorong Befektetői Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Ferenchalmi Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok.

25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.193
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( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 16 03710
( 220 ) 2016.11.24.
( 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;

gyümölcsös sütemények/torták; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.
( 111 ) 222.194
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00575
( 220 ) 2017.02.21.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BIOVITAL FOLACTIVE
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 111 ) 222.195
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00577
( 220 ) 2017.02.21.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) XIREVIMA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 222.196
( 151 ) 2017.08.07.
( 210 ) M 17 00451
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) PARALLEL Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

hozzáférés eszközére, ill. módjára.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

oktatás és szakmai képzés, kulturális tevékenységek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.199
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( 151 ) 2017.08.08.
( 210 ) M 16 03799
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) Private Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest
( 541 ) Halműhely
( 511 ) 29

Húskészítmények; halkészítmények.

35

Italok kiskereskedelme.

43

Vendéglátás, étterem.

( 111 ) 222.201
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03295
( 220 ) 2016.10.17.
( 732 ) Smoke Shop Center Bt., Gyömrő (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) rePohár
( 511 ) 21
35

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

műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; műanyag poharakkal kapcsolatos irodai munkák.
( 111 ) 222.202
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03296
( 220 ) 2014.05.12.
( 732 ) Performix LLC, Denver, Colorado (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PERFORMIX
( 511 ) 5

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

táplálékkiegészítők; vitamin és ásványi anyag készítmények.
( 111 ) 222.203
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03298
( 220 ) 2016.10.15.
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁROS JÁTSZMA - ISMERKEDJ OKOSAN!
( 511 ) 9

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

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

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

gyermekeknek; táblajáték gyűjtemények.
M1913
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Oktatás, szórakozás és sport; oktatás és tanítás; előadások szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése; versenyek szervezése; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; játékshow-k;
játékszolgáltatások.
( 111 ) 222.204
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03302
( 220 ) 2016.10.18.
( 732 ) Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Erzsébet Táborok
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

szálláshely lefoglalása (időleges-); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok
szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.
( 111 ) 222.205
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03303
( 220 ) 2016.10.18.
( 732 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) SMARTLEGAL
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.206
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03449
( 220 ) 2016.11.03.
( 732 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 541 ) HETEDHÉT SZERETET
( 511 ) 35

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

nagykereskedelmi ügyletek.
36

Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

39

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

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

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

( 111 ) 222.207
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 02720
( 220 ) 2016.08.24.
M1914

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) IKO Digital Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Breuer Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) fintechradar
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 222.208
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03166
( 220 ) 2015.08.13.
( 732 ) Scripps Networks, LLC, Knoxville, Tennessee (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FIXER UPPER
( 511 ) 41

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

lakásvásárlás, lakásfelújítás, barkácsolás, mázolás, és design különböző platformokon keresztül terjesztve az
átviteli média több formáján keresztül; szórakoztatói szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető, előre
felvett hang- és vizuális felvételek a következőkkel kapcsolatban: lakásvásárlás, lakásfelújítás, barkácsolás,
mázolás, és design; szórakoztatói szolgáltatások, nevezetesen, online tájékoztatás biztosítása televíziós show-kkal
kapcsolatban a következők vonatkozásában: lakásvásárlás, lakásfelújítás, lakásfelújítás, mázolás, és design;
weboldal biztosítása blogokkal és nem letölthető publikációkkal kapcsolatban cikkek formájában a következők
terén: lakásvásárlás, lakásfelújítás, lakásfelújítás, mázolás, és design.
( 111 ) 222.209
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 17 00046
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Mezo Lézer Bt., Veresegyház (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILSYS
( 511 ) 35
44

Kozmetikai, egészségügyi vagy orvosi felhasználásra szánt termékek kiskereskedelme.
Emberi szépségápolási szolgáltatások; bőrápolási- és bőrkezelési szolgáltatások és tanácsadás; kozmetikai

szalonok; kozmetikai és kozmetológiai ápolás és kezelés; lézeres bőrfeszesítő- és bőrfiatalító szolgáltatások;
mezoterápia.
( 111 ) 222.210
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 02434
( 220 ) 2016.07.25.
( 732 ) Panorama Design Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) cottonballlights
( 511 ) 11

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

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

Harangok karácsonyfákra; hógömbök [dísztárgyak]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a
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cukorkaféléket.
28

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

eszpartófű, alfafű; fésült gyapjú; függőágyak; füvek kárpitozáshoz; gyapjú [állati szőr]; gyapjú kárpitozáshoz;
gyapjúpihe, gyapjúpehely; gyapothulladékok; gyapothulladékok [tömőanyag]; gyapotkóc; hálók; hálózat; hámok,
nem fémből, anyagmozgatáshoz; háncs; hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz; hócsalánrostok;
hulladékselyem; hurkok, hálók [csapdák]; juta; kábelek, nem fémből; kapok; karbonrostok textilipari használatra;
kártolt gyapjú; kender; kenderhevederek; kévekötelek, nem fémből; kóc, kenderkóc; kókuszrostok; kötelek;
kötelek, nem fémből; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötőelemek, nem fémből; kötözőanyagok, nem fémből,
mezőgazdasági használatra; kötözőfonalak, nem fémből; kültéri ámyékolók textilből; léggát/légfüggöny; lenyírt
gyapjú; nyers gyapot; nyers len, tilolt; nyersselyem; nyers textilrostok; nyers vagy kezelt gyapjú; ostorszíjak;
övek, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz; ponyvák szintetikus anyagokból; rafia; sátrak; selyemgubók;
selyemhulladék; súlyzsinórok tolóablakokhoz; szalagok kötözésre, nem fémből; szalagok szőlő kötözésére;
szalagok zsalugáterekhez; szalmaburkolatok palackokhoz; szizál [agaverost]; szűrővatta; textilrostok;
tömőanyagok; üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra; viaszos fonalak [cipészfonalak]; zsákok
[kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek
hálókhoz; zsinegek papírból; zsinegek, spárgák; zsinórok fényképek felfüggesztéséhez.
( 111 ) 222.211
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 02140
( 220 ) 2016.06.21.
( 732 ) Szabó László, Maklár (HU)
( 740 ) dr. Tóth Tímea, Eger
( 541 ) FruitCafé
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

11

Főzőberendezések, amelyek alkalmasak FruitCafé főzésére.

21

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

30

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

ribizliből/csipkebogyóból/feketeszederből készül.
32

Gyümölcsitalok és gyümöcslevek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.212
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03294
( 220 ) 2016.10.17.
( 732 ) Smoke Shop Center Bt., Gyömrő (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zöld rePohár
( 511 ) 21
35

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

műanyag poharakkal kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; műanyag poharakkal kapcsolatos irodai munkák.
( 111 ) 222.213
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 17 00047
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Mezo Lézer Bt., Veresegyház (HU)
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( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) BHSYS
( 511 ) 35

Kozmetikai, egészségügyi vagy orvosi felhasználásra szánt termékek kiskereskedelme.

44

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

szalonok; kozmetikai és kozmetológiai ápolás és kezelés; lézeres bőrfeszesítő- és bőrfiatalító szolgáltatások;
mezoterápia.
( 111 ) 222.214
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 17 00055
( 220 ) 2017.01.05.
( 732 ) dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROJECT
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 222.215
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 17 00056
( 220 ) 2017.01.06.
( 732 ) Publish and More Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁLOMGYÁR
( 511 ) 9
16

Elektronikus könyvek.
Papír és karton; nyomdaipari termékek, könyvek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; papíráruk nyomtatása; könyvborítók készítése.

41

Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; kéziratok korrektúrázása; tördelési szolgáltatások nem
hirdetési célokra.
( 111 ) 222.216
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 17 00128
( 220 ) 2014.03.06.
( 732 ) Silicon Laboratories Inc., Austin (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SIMPLICITY STUDIO
( 511 ) 9

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

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; nyomtatott áramköri lapok; számítógépes hálózatokkal, adó-vevő
berendezésekkel, adóállomásokkal és vevőeszközökkel kapcsolatos számítógépes hardverekből és számítógépes
szoftverekből álló szoftverfejlesztési eszközök általános beágyazott alkalmazásokhoz; az említettek egyike sem
ipari automatizációs szoftver; a fent említett termékek egyike sem kapható kiskereskedelmi üzletekben, a fent
említett termékek mindegyike a jelölt weboldalán és szétosztott termékfejlesztési készletekben.
( 111 ) 222.217
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 01710
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( 220 ) 2016.05.18.
( 732 ) Saint James Hospital Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ijjas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Saint James Szemészeti Központ
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 222.218
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 01719
( 220 ) 2016.05.20.
( 732 ) Bass Music Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BLADERUNNAZ
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 222.219
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03292
( 220 ) 2016.10.15.
( 732 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 541 ) Hunyadi
( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 111 ) 222.220
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03442
( 220 ) 2016.10.28.
( 732 ) OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Visio
( 511 ) 5
9

Oldatok kontaktlencsékhez.
Kontaktlencsék.

( 111 ) 222.221
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03443
( 220 ) 2016.11.02.
( 732 ) Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) Medipron
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 222.222
( 151 ) 2017.08.09.
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( 210 ) M 16 03447
( 220 ) 2016.11.02.
( 732 ) S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Marton Zoltán, Szombathely
( 541 ) eight hours
( 511 ) 9

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

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

Védőruházat orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra.

25

Munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák.

( 111 ) 222.223
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03729
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)
( 300 ) 57130/2016 2016.06.10. CH
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROAD PRO
( 511 ) 12

Gumiabroncsok és belsőtömlők járműkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctalpak

lánctalpas járművekhez.
( 111 ) 222.224
( 151 ) 2017.08.09.
( 210 ) M 16 03730
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)
( 300 ) 57128/2016 2016.06.10. CH
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) URBAN PRO
( 511 ) 12

Gumiabroncsok és belsőtömlők járműkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctalpak

lánctalpas járművekhez.
( 111 ) 222.227
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 04004
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) National Tuberous Sclerosis Association, Inc., d/b/a Tuberous Sclerosis Alliance (a California corporation),
Silver Springs, Maryland 2091 (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

Jótékonysági alapítványi szolgáltatások; jótékonysági adománygyűjtés; jótékonysági szolgáltatások,

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

Információ nyújtása a Sclerosis Tuberosa Complex betegség területén.
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( 111 ) 222.228
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 01998
( 220 ) 2016.06.08.
( 732 ) Galaxy Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 3

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

hajápoló szerek, hajfestékek.
21

Bontófésűk, fésűk, kozmetikai eszközök.

25

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

( 111 ) 222.229
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 01714
( 220 ) 2016.05.17.
( 732 ) IJ. Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és
virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
( 111 ) 222.230
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03293
( 220 ) 2016.10.15.
( 732 ) dr. Mateisz Renáta, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Éttermek; szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 222.231
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( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03436
( 220 ) 2016.10.28.
( 732 ) SOL-INFO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.232
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03738
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) MA-GUMI Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

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

műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

40

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

( 111 ) 222.233
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03739
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Gáspár Tivadar 50%, Kiskunmajsa (HU)
Dr. Tóth István 50%, Szeged (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

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

műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

40

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

( 111 ) 222.234
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 02572
( 220 ) 2016.08.08.
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( 732 ) Szűcs Judit, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Szilágyi Edina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

Nyomdaipari termékek; fényképek.

35

Reklámozás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.235
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 02425
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Mátyás Pálinkaház Kft., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.236
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03592
( 220 ) 2016.11.15.
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( 732 ) Szappanos Pálné, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 32

Vizek, ásványvizek.

( 111 ) 222.237
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 02576
( 220 ) 2016.08.08.
( 732 ) Magyar Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.
41

Konferencia szervezése és lebonyolítása, szakmai képzés.

42

Számítástechnikai hardver.

( 111 ) 222.238
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 04001
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Recycolor Kft, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Érdi Zsolt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

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

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

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

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

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

( 111 ) 222.239
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03740
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Bock Attila, Sümeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 111 ) 222.240
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 16 03593
( 220 ) 2016.11.15.
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( 732 ) dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)

( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 222.241
( 151 ) 2017.08.14.
( 210 ) M 00 01885
( 220 ) 2000.04.05.
( 732 ) Flash Design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép, számítógép alkatrészek, számítógép programok, managerkalkulátor.

A rovat 177 darab közlést tartalmaz.
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