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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 mintázó
anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők;
albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati
alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok
gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra;
alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok
lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; alumínium-acetát
gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati
használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs
gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; atkairtó szerek;
bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és
állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;
balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek;
bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények
állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák
állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmut készítmények gyógyszerészeti
használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra; borogatások;
borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm
gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovar riasztókénti használatra; cellulóz
észterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak
kezelésére; citromfű tea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;
csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes
vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati
használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; digitalin;
dohánykivonatok (rovarirtó szerek); dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati
használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra;
édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;
inkontinencia-pelenkák; egészségügyi kendők; egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok
inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő
szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek gyógyászati használatra;
enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek
(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti
használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák;
étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz
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gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs

gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni
készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;
fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek
egészségügyi használatra; fertőtlenítőszerek vegyi vécékhez; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus)
szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati
lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók, fogtömő anyagok;
fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok
gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra;
füstölő rudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi
vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok gyógyászati használatra;
géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek,
fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gumi
gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek
humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák,
töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek,
herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök
gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek;
hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati
használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok
gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj
mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő
készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz;
iszap, orvosi; izotópok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti
használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók
gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor
gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő
szer); karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
kasu gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás
vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti
használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás
csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati
használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain;
kollírium (szemvíz); kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;
komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító
készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti
készítmények; kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer, mullpólya,
sebkötő géz; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg;
kúpok (végbél vagy hüvely); kuráre; kutya lemosószerek (öblítő); kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati
használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok orvosi vagy
állatorvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati
használatra; légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; lemosószerek
állatgyógyászati használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag
gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő
szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;
maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti
használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti
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használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs betétek; menta

gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen
csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati
használatra; mintázóviasz fogászati használatra; maleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír;
molyirtó szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra;
mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;
narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra;
növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak
paraziták ellen; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra;
oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumszármazékok;
opodeldok; organoterápiás készítmények; orvosi alkohol; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek
gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; övek egészségügyi betétekhez; oxigén
gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek;
párnák szoptatáshoz; pasztillák; cukorkák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti
használatra; pelenkák állatoknak; babapelenkák; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok
gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; piócák gyógyászati használatra; pollen
étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti
célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati
használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi
gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;
ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;
rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; élő szövetből álló sebészeti
implantátumok; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sebtapaszok; sók
gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;
szárító (nedvszívó) szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra;
szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek;
szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek;
szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő
betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;
szulfonamidok (gyógyszerek); talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag
adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor
(laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;
tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti
használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati
használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; bütyökvédő
párna; tyúkszemirtó szerek; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra; vatta gyógyászati
használatra; vazelin gyógyászati használatra; tisztasági betét; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények
állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy
állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf
(EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények;
vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin orvosi célokra;
zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-,
karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszerek; fehérje-, kreatin-,
karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított élelmiszerek; kondroitin készítmények.
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Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; achát; amulettek
[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; arany, nyers vagy vert; aranyszálak [ékszerek]; atomórák;
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bugák, ingótok nemesfémből; cipődíszek nemesfémből; díszdobozok órákhoz; díszek [ékszerek]; dísztűk;

dobozok nemesfémből; drágakövek; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszeres dobozok [ládikák
vagy dobozok]; ékszerkellékek; ékszertokok; elefántcsont ékszerek; elektromos órák; ellenőrző órák [központi
órák]; érmék; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; ezüstszál/ezüstfonal (ékszerészet);
féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek
ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; horgonyok [óragyártás]; időmérő eszközök; ingák [óragyártás],
irídium; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; kapcsok ékszerkészítéshez; karkötők [ékszerek];
karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó
díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalion, nyakérem; medálok; mellszobrok nemesfémből;
melltűk, brossok [ékszerek]; mozgatószerkezetek órákhoz; művészeti tárgyak nemesfémből; napórák; nemesfém
ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált
nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált zsett; óradobozok, óratokok; órák; órák [faliórák]; óraláncok;
óralapok [óragyártás]; óramutatók [óragyártás]; órarugók; óraszerkezetek, óraművek; óraszíjak; óratokok;
óratokok [óragyártás]; óraüvegek; ozmium; palládium; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina [fém];
rekeszzománcos ékszerek; rézérmék, zsetonok, ródium; rugóházak [óragyártás]; ruténium; spinellek
[drágakövek]; stopperórák; strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek
nemesfémből; szobrok nemesfémből; tűk [ékszerek]; zsettdíszek.
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; abrakos tarisznyák; aktatáskák; állszíjak bőrből; aranyverő hártyák; belek hurkafélék készítéséhez;
bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőrdarabok
bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez;
bőrszíjak [nyergesáru]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkán fíberből; ernyők,
esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák;
fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk
esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására;
hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák; istrángok [hámok];
kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró; kenguru gyermekek
hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek; kengyelszíjak; kerekekkel
ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kilencágú korbácsok; kofferek [kis
utazóládák]; korbácsok, ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek [hámok]; kruponbőrök;
kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók; lószerszám-szíjak;
lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; napernyők;
névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];
nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregszíjak; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok,
sétapálcák; sporttáskák; strandtáskák; szájkosarak; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szemellenzők [hámok];
szerszámtáskák bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak; táskák; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák;
vadásztáskák [vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak
[hámok]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak; sporthátizsákok; tornazsákok.
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, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; akváriumfedők; akváriumok (szobai);
állatsörték (kefeáruk és ecsetek); alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; arcfestés
eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és
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kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;

bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,
kézi; borstartók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák
porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;
cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai
evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási
használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok
papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez;
dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek;
edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és -alátétek; edénykészletek;
edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír tartók, vécépapírtartók;
éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyvesfazekak; eszközök
nyakkendők formatartására; ételbúrák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai); fajanszedények;
fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok;
fémedények fagylalt és jeges italok készítéséhez; festettüveg; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos);
fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra;
fokhagymaprések (konyhai eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak;
főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok;
grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái;
gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk
madaraknak; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem
elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez;
hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtáskák
(hordozható), nem elektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz;
ivópoharak; izotermikus zsákok; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók; kaptafák (tágítók); karos
gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi); kávéfőzők, nem
elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem elektromos; kefeáruk;
kefék; kefék (elektromos), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez anyagok; kefék
tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási
használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek
kedvtelésből tartott állatoknak; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktél shaker); kézi
szőnyegporolók, prakkerek; kisnyársak (tűk) fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási
használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák; konyhai tárolók; korsók; kosarak háztartási használatra;
kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok (üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek; légy
csapdák; légyfogók (légycsapók); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőröskészletek;
locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdők; madárkalitkák;
majolika; malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;
metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;
műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos
ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyelesserpenyők; nyélre erősített
felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;
ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;
öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk; palacknyitók, elektromos és nem elektromos;
palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;
patkányfogók (csapdák); piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz);
poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok;
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portalanító készülékek, nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták

(háztartási eszközök); rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök;
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);
salátástálak; sámfa; sámfák (tágítók); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikáló eszközök fémből
nyelesserpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;
söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes
tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;
szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;
szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;
szivacstartók; szívószálak; szobai terráriumok (viváriumok); szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából
vagy üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek
öntözőcsőhöz; szőnyegseprők; szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási
használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák;
teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek, opálüvegek;
terráriumok, (növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító
(fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási
használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók;
tojató tojások (mesterséges); tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk;
urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos
vezetékekkel; üvegedények (savszállításra); üvegek (tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék);
üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg
kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál, nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy
textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó búrák; vajtartók; vályúk;
vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos;
virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;
zománcozott üveg; italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagoló dobozok pirulákhoz, kapszulákhoz,
vitaminokhoz.
24

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

alátétek, nem papírból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; ajtófüggönyök;
állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból;
asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; babatörlőkendők; barhent, pamutszövet; bársony;
bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok
textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó
[szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok,
tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból;
fürdőkesztyűk; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszőnyeg; háló
függönyök; hálózsák bélések; háztartási lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; jersey
[szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász
[szabó vászon]; kenderszövetek; kendervászon; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők;
lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; matracvásznak; melegen ragasztható
tapadó szövetek; mintás vászon; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt
textíliák; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon,
karton, kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó,
kártolt gyapjúszövet; rugalmas (ellasztikus) szövetek; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót
gyapjúszövet; sminkeltávolító kendők; szalvéták (textilből); szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek; szövetek
hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek textilipari használatra; szúnyoghálók; szűrőanyagok
textilből; tafota, taft [szövet]; tányéralátétek textilből; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; textilarctörlők;
textil törülközők; tüll; tüll [fátyolszövet]; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra;
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üvegtörlők [törülközők]; vánkos huzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon

asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zefír [szövet]; zuhanyzó-függönyök textilből vagy
műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; törölközők,
fürdőlepedők.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházat részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;
cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,
kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok
lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;
fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;
futballcipők; fülvédők(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;
fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok
(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós
csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó
alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik
(bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi
sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat);
kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;
lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;
mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók;
miseruhák, kazulák; mitrák; műbőr ruházat; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,
munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;
nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok;
parkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak
(szőrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;
sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászonlábbelik;
sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;
szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); szvetterek; talpak
lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);
térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk;
vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák; férfi pólók; férfi
nyomtatott pólók; férfi ujjatlan pólók; férfi trikók; női pólók; női trikók; férfi kapucnis felsők; férfi
rövidnadrágok; férfi edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; női rövidnadrágok; női edző rövidnadrágok,
sportos rövidnadrágok; férfi melegítőalsók, melegítőnadrágok; női melegítőalsók, melegítőnadrágok; férfi
melegítő felsők; női melegítő felsők; baseball sapkák; széldzsekik; férfi átmeneti kabát; női átmeneti kabát.
28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; agyaggalambok

céllövéshez; agyaggalambok [céltárgyak]; álarcok [játékszerek]; álcázóvásznak [sportcikkek]; állatcsalogató
eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok; árbocok vitorlás deszkákhoz; asztaliteniszhez asztalok;
backgammon, trictrac [játékok]; baseballkesztyűk; baseballkesztyűk [játékfelszerelések]; bélhúrok teniszütőkhöz;
biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgolyók; biliárd-mandinerek; biliárdmarkerek; bingó kártyák; bobok;
bodyboard deszkák; bőrkarikák biliárddákókhoz; céltáblák; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;
csocsóasztalok; diszkoszok sportcélokra; dobható korongok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; elektronikus
videó játékgépek; érmebedobásos játékautomaták; érmebedobással működő biliárdasztalok; eszközök
testgyakorláshoz; expanderek; felszerelések vitorláshajókhoz; fókabőrök [sílécek borítására]; gépezetek és
készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; golyó játékokhoz;
gördeszkák; görgők álló edzőkerékpárokhoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sorban elhelyezett görgőkkel; gyanta
atlétáknak; gyepjavítószerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyutacsok [játékszerek];
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halhorgok; hálók [sportcikkek]; harangok karácsonyfákra; hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászathoz;

hócipők; hógömbök [dísztárgyak]; hokiütők; homokzsákok; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel;
horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; húrok teniszütőkhöz; íjak íjászathoz;
íjászfelszerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékgépek; játékszerek kedvtelésből tartott
állatoknak; kaparós sorsjegyek sorshúzásos játékokhoz; kaparóvasak sílécekhez; kapásérzékelők
[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a
cukorkaféléket; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfatartók; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok tartozékai];
kézi golfkocsik; kick boardok úszáshoz; korcsolyacipők korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek];
kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok; labdaadogató gépek; labdák labdajátékokhoz; légpuskák [játékszerek];
légtömlők játék labdákhoz; lepkehálók; mászógépek hegymászóknak; méretarányosan kicsinyített
járműmodellek; merítőzsákok horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges hó karácsonyfákhoz;
nyerőgépek szerencsejátékokhoz; nyilak [célbadobó játékokhoz]; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk;
összeszerelhető méretarányos modellek [játékok]; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; pachinko [játékok];
paintball [lövedékek painball pisztolyokba] [sportcikkek]; paintball pisztolyok [sportcikkek]; papírkalapok
partikra; parittyák [sportcikkek]; pénzbedobásos játékgépek; pisztolycsappantyúk [játékok]; poharak
kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett-kerekek; sakkjátékok; sakktáblák;
sárkányrepülőgépek; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kiképzett zsákok; siklóernyők; síkötések;
sílécborítások; sílécek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédők (sportcikkek); síviasz, sívax;
snowboardok (hódeszkák); súlyzók; szánkók (sportcikkek); szigonypuskák (sportcikkek); színházi álarcok,
maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; táblajátékok; tárgyak társastánchoz [cotillonhoz]; tekebábuk;
teke, kugli [játékok]; tengerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavető gépek; teniszütők; térdvédők
[sportcikkek]; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; ugródeszkák [sportszerek]; úszók
halászathoz; úszómellények; uszonyok úszóknak; úszóövek; úszószárnyak, szárny alakú úszóövek; védőnadrágak
férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz]; vesszővarsák [halászfelszerelés];
vezénylőpálcák; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki felszerelések; videó
játékgépek; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; vízisík; zsetonok
játékokhoz; zsetonok szerencsejátékokhoz; férfi edzőkesztyűk; női edzőkesztyűk; derék stabilizáló övek
sportolási célra; csuklópántok sportolási célra; hevederek, gurtnik sportolási célra.
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; ajvár (tartósított paprika);
alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;
alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera
emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;
baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;
csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok
étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő;
földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási
használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;
hal, tartósított; hentesáruk; heringek (nem élő); homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús;
húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves
koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt; kagylók, (ehető), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefír; kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;
kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin
étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények;
madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek
(tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,
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tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli;
prosztokvasa (savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;
rjazsenka (erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó
gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;
sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj;
szmetana (tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermék); tejtermékek; tengeri rákok,
apró, nem élő; tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor;
tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágpor
készítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;
zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tej és
tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; protein
alapú termékek; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.
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; algák (fűszer); amerikai mogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;
ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák
süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá
tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi
fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow
(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;
cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);
csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);
desszert mousse-ok (cukrászárú); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák
(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes); élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez;
élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat;
ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek,
ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési
használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k
(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy
(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítőszerek; jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy
mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;
kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovásznélkül,
macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,
sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein
tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat
élelmezési célra; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,
mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;
mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként
való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);
pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;
propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény; sáfrány
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(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek tartósítására;

sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;
sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra);
szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;
szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi
tekercs; tea; tea alapú italok; tea helyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);
tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;
töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött
gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;
zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; csokoládészeletek; gabonaszeletek és müzliszeletek; energiaszeletek; búza
alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez;
szénhidrát alapú élelmiszerek.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes
gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,
alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok
előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz
(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú
alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); sörcefre; sörök; szasszaparilla
(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; alkoholmentes fogyasztásra kész
italok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;
árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése
távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények
valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben
megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; import-export ügynökségek; információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek
kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing
szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
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reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok
felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések
intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti
információk; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel
sportolók számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik
felek számára; valamint étrend kiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrendkiegészítők, sportolóknak
szánt élelmiszerek, fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított
élelmiszerek, kondroitin készítmények, órák és más időmérő eszközök, táskák, sporttáskák, hátizsákok,
sporthátizsákok, tornazsákok, italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagolódobozok pirulákhoz,
kapszulákhoz, vitaminokhoz, törölközők, fürdőlepedők, edzőkesztyűk, sportolási célra szánt derék stabilizáló
övek, sportolási célra szánt csuklópántok, sportolási célra szánt hevederek és gurtnik, tej és tejtermékek, tejsavó
és egyéb tejtermékek, szójaleticin, lenmagolaj, protein alapú termékek, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy
aminosav tartalmú tejalapú italok, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek, búza alapú
szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez, szénhidrát
alapú élelmiszerek, fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok, energiaitalok, koffein tartalmú energiaitalok,
energiaitalok [nem gyógyászati használatra], alkoholmentes fogyasztásra kész italok és ruházati cikkek
kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.
( 210 ) M 15 03689
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szupermenza
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 16 00790
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

( 210 ) M 16 01651
( 220 ) 2016.05.13.
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( 731 ) IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

( 740 ) Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Extreme Activity
( 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).

( 210 ) M 16 01652
( 220 ) 2016.05.13.
( 731 ) IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Extrém Activity
( 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).

( 210 ) M 16 02653
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

( 210 ) M 16 02654
( 220 ) 2016.03.04.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

( 210 ) M 16 03300
( 220 ) 2016.10.17.
( 731 ) Dobos Dániel 50%, Pécs (HU)
Dobos János Tamás 50%, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
43

Vendéglátás/élelmezés.

( 210 ) M 16 04041
( 220 ) 2016.12.22.
( 731 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) ŐSZINTE INGATLANOS
( 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).
( 210 ) M 17 00180
( 220 ) 2017.01.18.
( 731 ) Víg Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém nyílászárók, ablakok; ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők;

ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből;
ablakvasalások; ablakzárók, acélredőnyök; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek,
ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; biztonsági fémláncok;
borítólemezek fémből (építés); fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromoe); fémablakok;
fémajtók; fém ajtókeretek; fém kapucsengők, nem elektromos; fémkapuk; fémkerámiák; fémkeretek
építményekhez; fémpadlók; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből;
merevítőlemezek; nyomócsövek fémből; orsók fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok
fémből; padlóburkolólapok fémből; párkánydíszek fémből; sarokvasak, szögvasak; sínek fémből; sínhevederek,
csatlakozólemezek; szegecsek, fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; tetőfedések fémből; tolózárak;
tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből (épületekhez);
zárak fémből, nem elektromos; zárólemezek, csőburkolatok építményekhez; záróreteszek, zárócsapszegek;
zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz, árnyékolástechnikai eszközök.
17

Tömítőanyagok nyílászárókhoz.

19

Nyílászárók, ablakok.

35

Nyílászárók és kiegészítők forgalmazása, árnyékolástechnikai eszközök forgalmazása.

( 210 ) M 17 00328
( 220 ) 2017.02.01.
( 731 ) Do-Do MM Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, gyümölcs- és zöldséglevek; izotóniás italok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az

ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.
35

Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az alkoholmentes italok, gyümölcs- és zöldséglevek; izotóniás italok,

az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.
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( 210 ) M 17 00582
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Sager Pharma Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Mácsai Péter, Érd
( 541 ) Imorevin
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébibételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 00583
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Wong Chong Hoi, Budapest (HU)
( 740 ) Benes Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 17 00765
( 220 ) 2017.03.06.
( 731 ) TNT Nutrition Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Feicht Ügyvédi Iroda, Kistarcsa
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi 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).
21

Edények és tárolóedények konyhai célokra.

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 17 00788
( 220 ) 2017.03.07.
( 731 ) LUCIA STÚDIÓ Ruhatervező és Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00811
( 220 ) 2017.03.10.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 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); almanachok; asztali alátétek, tányéralátétek
papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok;
borítékok [papíráruk]; buborékfólia (Műanyag -) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk](2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek
iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; gyűjthető
kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer
szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;
írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; kártyák; katalógusok;
képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);
könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek
[irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; magazinok, revük
[időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok
[metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott kották;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák
rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil
[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok
elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;
papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; pecsétbélyegek (3); pecsételő
anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek;
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prospektusok; radírgumik; rajzok (2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek,

ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi
albumok]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta];
szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó
állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők
papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zenélő
üdvözlőlapok.
38

Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); digitális fájlok

továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;
felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való
hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós
műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;
közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció;
személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül];
távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása
távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés;
videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; játéktermi szolgáltatások nyújtása;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; óvodák; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról
online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása.
( 210 ) M 17 00850
( 220 ) 2017.03.13.
( 731 ) Miracoloso-Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rába Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület

kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.
41

Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz),

fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha kölcsönzés, gyermekfelügyelet (babysitter

szolgáltatások), házasságközvetítő irodák, ruházat kölcsönzése.
( 210 ) M 17 00947
( 220 ) 2017.03.22.
( 731 ) TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás és kulturális tevékenység; sport- és rekreációs eszközök kölcsönzése.

( 210 ) M 17 00978
( 220 ) 2017.03.24.
( 731 ) IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LE GARAGE
( 511 ) 35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; éttermi- és vendéglátás szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi

tevékenység; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése
elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése
elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása.
36

Üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célú helyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.
43

Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, utcai étkeztetés; snack bárok; büfék, étkezdék, kávéházak;

önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.
( 210 ) M 17 01018
( 220 ) 2017.03.28.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZTÁR TV
( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01019
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( 220 ) 2017.03.28.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZTÁR FM
( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01020
( 220 ) 2017.03.28.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STAR FM
( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01021
( 220 ) 2017.03.28.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
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televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,

televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01043
( 220 ) 2017.03.30.
( 731 ) "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hauck Arvid, Budapest
( 541 ) 1014
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 17 01061
( 220 ) 2017.04.03.
( 731 ) SZEVAFÉM Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Frányó Ágnes, Szeged
( 546 )

( 511 ) 6

Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezéshez; hordozható fémszerkezetek; nem

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy
szállításhoz.
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.
( 210 ) M 17 01140
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,
beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai
szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai
bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai
adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáltatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási
szolgáhatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások
nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában
és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;
reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós
szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós
hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing
tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és
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kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti

partner közvetítési szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01156
( 220 ) 2017.04.07.
( 731 ) Sun Wei Huang, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszázsberendezések; készülékek,

eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.
28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; futópadok és edzőtermi gépek.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; fűszerek.

( 210 ) M 17 01160
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) D-LINE FASHION Divattervező, Ruhaipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bezsilla Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

42

Divattervezés.

45

Ruhakölcsönzés, estélyi ruha kölcsönzés.

( 210 ) M 17 01200
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
4

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.
Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
M1980
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Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01201
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01202
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01203
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01204
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01205
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01206
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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( 210 ) M 17 01207
( 220 ) 2017.04.13.
( 731 ) Római Sas Magyar Érintettségű Lovagjainak Nemzetközi Egyesülete, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36
41

Karitatív tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések, adományok gyűjtése, jótékonysági szolgáltatások.
Nevelés; oktatás; továbbképzés; konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezése; kulturális,

hagyományőrzés célú tevékenység; szabadidő programok szervezése; kulturális, hagyományőrző találkozók
szervezése és továbbképzések, könyvkiadás, vallási oktatás, vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok.
45

Misszionárius szolgáltatások, vallási szolgáltatások, istentiszteletek, vallási összejövetelek szervezése.

( 210 ) M 17 01208
( 220 ) 2017.04.12.
( 731 ) Eliz Trade Kft 50%, Pusztazámor (HU)
Nagy Krisztián 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Szathmári Erzsébet, Tárnok
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylaltos italok; kávé alapú jeges italok; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylaltok; előkészített kávés

italok; eszpresszókávé; főként kávét tartalmazó italok; ízesített kávék; jegeskávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú
italok (affogato); kávé; kávé alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé esszencia; kávé esszenciák és
kávé kivonatok keveréke; kávé kifőtt formában; kávé tejjel; kávéból készült italok; kávéesszenciák; kávéitalok;
kávékivonatok; kávékoncentrátumok; kávépárnák; kávés tasakok; készítmények italokhoz [kávé alapú]; tejes
kávéitalok.
32

Jeges gyümölcsitalok; smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok].
43

Alkoholos italok felszolgálása; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása éttermi
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételkészítés; kávéház; kávéházak;
kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai.
( 210 ) M 17 01219
( 220 ) 2017.01.04.
( 731 ) TERMINDEX Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Denes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01265
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) Kopócsy Anna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatások, bisztró.

( 210 ) M 17 01266
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) Grawa
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01273
( 220 ) 2017.04.20.
( 731 ) DEHU GmbH, München (DE)
( 740 ) Raposa Gergely, Budapest
( 541 ) DEHU
( 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).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01274
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1/1, Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék [optika]; látásjavító
M1984

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüvegek; nyers lencsék látáskorrekcióhoz;

orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt
napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok;
szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából;
borítók napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg
tokok; napszemüvegtartó zsinórok; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok;
szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok
napszemüveghez.
( 210 ) M 17 01276
( 220 ) 2017.04.20.
( 731 ) ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 17 01279
( 220 ) 2017.04.20.
( 731 ) MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01280
( 220 ) 2017.04.20.
( 731 ) MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01281
( 220 ) 2017.04.20.
( 731 ) MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)
( 541 ) MARSO
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01282
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Szabó Eszter, Veresegyház (HU)
Tamásné Márton Marianna, Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Kiadvány, könyv, folyóirat.

39

Utazásszervezés, helyfoglalás.

41

Nevelés; oktatás, rendezvényszervezés, kulturális tevékenység.

( 210 ) M 17 01283
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) Groma Klára 40%, Budapest (HU)
Lenkei Beáta Gabriella 60%, Budapest (HU)
( 541 ) FLEXIT
( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatás; edzési (fitnesz) tanácsadási szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesszel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; gyakorlati képzés; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online, nem letölthető videók
biztosítása; ortopéd gyógyászattal kapcsolatos képzési szolgáltatások; pedagógiai technikákkal kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási
szolgáltatások; továbbképzés; testmozgással kapcsolatos oktatás.
42

Fizikai rehabilitáció; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások;

gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; terápiás
szolgáltatások.
44

Felmérések, mérések és feltárás; tudományos kutatás és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01326
( 220 ) 2017.04.24.
( 731 ) Leviathan Solutions Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 9

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

szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;
akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez;
áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók;
árammérők, ampermérők; automatikus időkapcsolók; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez;
berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági berendezések vasúti
közlekedéshez; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosítékok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák];
csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó
berendezés]; csengők [figyelmeztető berendezések]; detektorok; digitális jelek; dugók, csatlakozó aljzatok és más
kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására;
elektromos ajtócsengők; elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos kerítések;
elektromos riasztócsengők; elektromos zárak; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus
belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete
dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; füstjelző berendezések; gazométerek
[mérőműszerek]; GPS készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó
készülékek; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált
áramkörök; interaktív érintőképernyős terminálok; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos
berendezések; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi
feldolgozó egységek; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; okosgyűrűk; okoskarórák;
okostelefonok; okosszemüvegek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; riasztók;
sorszám kiadók; számítógépes hardver; számítógépes programok; számítógépes programok, rögzített (1);
számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított
perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek; szirénák; távirányító készülékek; tesztelő készülékek nem
gyógyászati használatra; videokamerák; videotelefonok; vonalkód leolvasók.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;
adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes
programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok
vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók
[webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése
érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai
szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; számítástechnikai tanácsadás;
számítógépes adathelyreállítás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás;
személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése
érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].
( 210 ) M 17 01327
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( 220 ) 2017.04.25.
( 731 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Provident-Adunk a terveire
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás) .
( 210 ) M 17 01328
( 220 ) 2017.04.25.
( 731 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01331
( 220 ) 2017.04.25.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DREAMLAND
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 17 01332
( 220 ) 2017.04.25.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FAMILYLAND
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
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szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 17 01351
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) ADVITAX CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, adóbevallás-benyújtási szolgáltatások,

adóbevallások elkészítése, bérszámfejtés, gazdasági előrejelzések, időpontemlékeztető szolgáltatások [iroda
funkciók], időpontütemezési szolgáltatások [iroda funkciók], információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, írott kommunikáció és adatok regisztrálása
kiszervezett vállalatirányítás, konzultáció személyzeti kérdésekben, költségelemzés, nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében, segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében, statisztikák összeállítása, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés, szövegszerkesztés, titkársági
szolgáltatások, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti
konzultációs szolgáltatások, üzleti könyvvizsgálat, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti vizsgálatok,
kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások, üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], coaching [tréning], elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása,
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, nem reklámcélú szövegek
publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, szakmai átképzés, személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása, szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].
45

Engedélyek jogi ügyintézése, jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás, jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára, képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások], szellemi
tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 17 01352
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) Cirkó József György, Budapest (HU)
dr. Czipri Zoltán, Budapest (HU)
Pipicz Zsolt, Szeged (HU)
Simon Károly, Alsónána (HU)
Takács Árpád, Bonyhád (HU)
Varga Attila, Balatonfenyves (HU)
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( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest

( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; történelmi, kulturális hagyományok őrzése.
Szociális, segélyezési és jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása; természeti katasztrófától

sújtottak segélyezése és ellátása; szociálisan hátrányos helyzetűek, árvák, testi és szellemi fogyatékosok részére
segítségnyújtás; idősek, betegek és mozgássérültek részére segítségnyújtás; óvodák, iskolák, kórházak és idősek
otthonainak részére segítségnyújtás; egyesületi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01353
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) Molnárné Kárász Rita, Soltvadkert (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 32

Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült szörpök; Magyarországon termesztett gyümölcsökből

készült szörppel ízesített ásványvizek és szénsavas vizek; Magyarországon készült szörpös gyümölcslevek,
gyümölcsitalok.
41

Szabadidős szolgáltatások nyújtása, kultúrális tevékenység, szakmai képzés, szórakoztatás, rendezvények.

( 210 ) M 17 01354
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek; csokoládék; süteménytészta; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; torták;

gyümölcsös sütemények/torták; desszertek; fagylaltok; jégkrémek.
( 210 ) M 17 01355
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil,
Gaziantep (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

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

süteménytészta; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;
édességek; csokoládék; kekszek; rágcsálnivalók; ostyák; tejcsokoládék; lepények; torták; csokoládé és édességek
karamellel; rágógumik; fagylaltok; jégkrémek; snack ételek (gabona alapú); pattogatott kukorica; zabdara
kukoricachipsek; gabonapelyhek; feldolgozott búza emberi fogyasztásra; zúzott árpa emberi fogyasztásra;
feldolgozott zab emberi fogyasztásra; feldolgozott rozs emberi fogyasztásra.
( 210 ) M 17 01356
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) SHRUB HUNGARY Kft., Bodrogkeresztúr (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; tea alapú italok; sörecet; ecet; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok

kivételével; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; salátaöntetek; szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tésztaöntetek.
32

Alkoholmentes üdítőitalok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok

előállításához; készítmények italokhoz; szörpök italokhoz; ásványvíz; szénsavasvíz; termékek szénsavas vizek
előállításához; gyümölcsecet tartalmú üdítőitalok; gyümölcsecet tartalmú szénsavas üdítőitalok.
33

Alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák; digesztív

[emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; gyümölcstartalmú alkoholos italok; nem söralapú kevert alkoholos
italok.
( 210 ) M 17 01402
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Berényi Benjámin, Törökbálint (HU)
( 541 ) PÉNTECH
( 511 ) 35

Üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatban.
36

Pénzügyi infornmációs szolgáltatások, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].

42

Szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01407
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Búza Tímea, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Peszeki Péter, Győr
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.
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Aszfaltozás, ácsok szolgáltatásai, állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete

(irányítás), építmények lebontása, építőipari gépek kölcsönzése, épületek (belső) tisztítása, épületek tisztítása
(külső felületé).
( 210 ) M 17 01410
( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Bárány József, Buják (HU)
( 541 ) NOVO QUADRATUM
( 511 ) 20

Bútorok, bútor elemek, térelválasztók, polcrendszerek, falburkolatok, dekorációs elemek, belsőépítészeti

elemek.
( 210 ) M 17 01411
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) funpitch
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01412
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Ka2al funpitch
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01413
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) kinderpitch
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01414
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Ka2al
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01415
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Laczkó Zsuzsanna, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01446
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Aradszki Dea, Budapest
( 541 ) SPRINGDAY
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01447
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Gáspár Gábor 100%, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Pécs
( 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.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
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kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 17 01449
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmény köhögésre, meghűlésre, allergia és influenza tüneteinek kezelésére.

( 210 ) M 17 01455
( 220 ) 2017.05.04.
( 731 ) Farkas Zsuzsanna, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01456
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Hermesz Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
31

Horgász kellékek és szerelékek.
Horgászcsalik.

( 210 ) M 17 01457
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Tóth-Almási Dávid, Budaörs (HU)
( 740 ) Somlyai Orsolya, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Üzleti menedzselés előadók részére.
Előadóművészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, lemezlovasok szolgáltatásai, zenei produkciók,

éjszakai klubok, diszkók szolgáltatásai.
( 210 ) M 17 01491
( 220 ) 2017.05.08.
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( 731 ) Crazy Flash Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

( 740 ) NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 17 01492
( 220 ) 2017.05.08.
( 731 ) Duhonyi András 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ásványi töltőanyagok ipari használatra; ásványi töltőanyagok gyártásban történő felhasználásra.

16

Csomagolóanyag kartonból; hullámkarton.

19

Agglomerált parafa építkezéshez; alakításra alkalmas fa; faborítás; mesterséges fa; préselt parafa.

27

Falburkolatok parafából; parafa burkolólapok; parafa tapéta.

40

Anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; anyagok összeállítása mások megrendelése

szerint; áruk egyedi gyártása.
( 210 ) M 17 01493
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Birinyi Nóra, Maklár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Savanyított zöldségek; szárított zöldségek; üveges zöldségek; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez;

aszalt gyümölcskeverékek; liofilizált zöldségek; gyümölcssajtok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek;
gyümölcsbefőttek.
30

Tealevelek; teakeverékek; gyógynövény forrázatok [nem gyógyászati használatra]; gyógynövény

készítmények italkészítéshez; ecetek; fűszerek.
44

Kertészet; kertészeti tanácsadás; kertművelés; dietétikai tanácsadás; gyógynövényes orvoslás.

( 210 ) M 17 01504
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gold
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01505
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) Pintér Ferenc, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára; diétás

táplálék-kiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők; főleg
vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő
személyeknek.
25

Ruházati cikkek, cipők.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 01507
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) P.O.P. Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 17 01512
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Molnár Bence, Budapest
( 541 ) A Te pillanatod!
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01515
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Steinbach Zsuzsanna 100%, Bóly (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
35

Nyomtatott reklámanyagok; reklámbrosúrák; ajándék papír-írószeráruk.
Vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; grafikus reklámozási szolgáltatások;

fénymásolási szolgáltatások.
42

Honlap- és weboldal tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; honlapok és

weboldalak tervezése; honlapok és weboldalak tervezése és kivitelezése; grafikai tervezés; grafikai tervező
szolgáltatás; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai szolgáltatások;
számítógépes grafikai szolgáltatások; logók tervezése vállalati arculathoz; egyedi tervezési szolgáltatások.
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( 210 ) M 17 01522
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) Dr. Szilágyi Zoltán, Budapest (HU)
Dr. Tarr Imre, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Zoltán, Budapest
( 541 ) SSMA - Naprakész Hitelesség
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat.

28

Más osztályba nem sorolt sporteszközök, sportfelszerelések.

35

Reklámozás; marketing szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatási szaktanácsadás; profi sportolók

menedzselése; sportesemények promóciója; sportszemélyiségek promóciója; sportszemélyiségek promóciójával
kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és
szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sporttevékenységgel.
36

Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások;

sporttevékenységek pénzügyi szponzorálása; értékbecslési szolgáltatások; pénzügyi értékelési szolgáltatások;
sportolók piaci értékének meghatározása, értékbecslése; pénzügyi, tőzsdei információ; pénzügyi
információnyújtás befektetők részére; értékpapír befektetési szolgáltatások; tőzsdei szolgáltatások; sportpiaci
tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei árfolyamjegyzés; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; tőzsdei információk
elemzése; tőzsdei árak és mutatók előkészítése és árajánlatok készítése; tőzsdék szervezése részvények és egyéb
pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdeügynöki szolgáltatások.
41

Sportszolgáltatások; sport és kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása.

( 210 ) M 17 01523
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01550
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Jákó Eszter Júlia, Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
M1997

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01551
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) Puchardt Anita, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 41
43

Kulturális tevékenység; szórakoztatás; zenés műsorok szolgáltatása.
Vendéglátás; kávéházi szolgáltatás.

( 210 ) M 17 01554
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Kovács Krisztina, Kartal (HU)
( 740 ) dr. Gyöngy Mónika, Kartal
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 17 01555
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Kovács Krisztina, Kartal (HU)
( 740 ) Dr. Gyöngy Mónika, Kartal
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 17 01556
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Kovács Krisztina, Kartal (HU)
( 740 ) Dr. Gyöngy Mónika, Kartal
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( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 17 01557
( 220 ) 2017.05.12.
( 731 ) Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEBI
( 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).
( 210 ) M 17 01565
( 220 ) 2017.05.15.
( 731 ) Wang Ai Hua, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) GOLD CHAMPION
( 511 ) 24
25

Textíliák és textíláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy és asztalneműk.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 17 01568
( 220 ) 2017.05.14.
( 731 ) Várhegyi István 100%, Nyírbátor (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Férfi ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat gyermekek számára.

( 210 ) M 17 01569
( 220 ) 2017.05.14.
( 731 ) Blue Ideas Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera 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 személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01590
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) HUNGÁRIA PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) NAGY Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 4

Alkohol alapú tüzelőanyag, üzemanyag; alkohol [üzemanyag, tüzelőanyag]; ásványi üzemanyag,

tüzelőanyag; benzin üzemanyag; benzin; dízelolaj; etanol [tüzelőanyag, üzemanyag]; gazolin, benzin;
gázüzemanyagok; kenőolaj; kenőzsír; könnyűbenzin; motorolaj; porlasztott üzemanyag-keverékek; szilárdított
gáz [tüzelőanyag, üzemanyag]; üzemanyagok, tüzelőanyagok.
7

Járműmosó berendezések; üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára;

üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és hajtóművekhez.
37

Járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek tisztítása.
( 210 ) M 17 01593
( 220 ) 2017.05.15.
( 731 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Telekom Nyrt. dr. Török Éva, 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).

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01595
( 220 ) 2017.05.17.
( 731 ) Mohács Város Önkormányzata, Mohács (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Díszítő mágnesek, dekorációs hűtőmágnesek.

14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; műanyag

lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
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Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák.

21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; megmunkálatlan vagy félig

megmunkált üveg, kivéve az építéshez üvegeket; üveg-, porcelán áruk.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű.

25

Ruházati cikkek.

26

Csipkék és hímzések.

28

Játékok és játékszerek; busó maszkok.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 01596
( 220 ) 2017.05.17.
( 731 ) GLOBAL EXPORT-IMPORT Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01597
( 220 ) 2017.05.17.
( 731 ) Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)
( 541 ) EGYEDI igények - AXTEK megoldások
( 511 ) 9

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

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

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

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

42

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

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

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01606
( 220 ) 2017.05.17.
( 731 ) PS-ING INVEST Zárkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SISKIN
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01607
( 220 ) 2017.05.17.
( 731 ) Economic Electrical, Cairo (EG)
( 740 ) Dr. Baksa Gréta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

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

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

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01621
( 220 ) 2017.05.18.
( 731 ) Processfilm Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 14
37

Időmérő eszközök és órák.
Órajavítás.
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( 210 ) M 17 01655
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Rackhost Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Csapó Gergely Gábor, Szeged
( 541 ) RACKHOST
( 511 ) 38
42

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (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); domain nevek menedzsmentje és domain nevekkel
kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01659
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 17 01660
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Deli Zsolt Attila 100%, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) RePlast
( 511 ) 17

Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra.

19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok.

( 210 ) M 17 01770
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlan szolgáltatások, ingatlan bróker tevékenység; ingatlanok megszerzése, ingatlantőke megosztása,

ingatlanok, közös tulajdonú ingatlanok, lakások tulajdonlásának kezelése és szervezése; ingatlanok befektetése,
ingatlankezelés, ingatlanok időszakos bérbeadása és lízingje, beleértve közös tulajdonú ingatlanok és lakások
lízingelése.
43

Étel- és italszolgáltatás; időszakos szállásadás.

( 210 ) M 17 01839
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Hegedűs Dental, Gyál (HU)
( 541 ) HEGEDŰS DENTAL
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A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatás biztosítása, a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási

információs szolgáltatások, és a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási vizsgáztatás.
44

A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, illetve emberek részére biztosított higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01901
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,
bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,
spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek
[ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.
24

Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.

35

Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,
bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,
tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése
reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export
ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy
reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti
kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,
ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok
(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;
szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.
( 210 ) M 17 01902
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,
bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,
spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek
[ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.
24

Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.
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Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,
bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,
tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése
reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export
ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy
reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti
kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,
ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok
(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;
szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.
( 210 ) M 17 01946
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. képv.: dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).
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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02055
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) LL-Motivation Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) FITT Andi
( 511 ) 30

Liszt; süteményporok.

38

Elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása.

41

Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); fitneszórák vezetése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése;
stúdiószolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); életmód- és táplálkozási tanácsadás.
( 210 ) M 17 02057
M2005
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( 220 ) 2017.06.21.
( 731 ) BI-KA Logisztika Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02069
( 220 ) 2017.06.23.
( 731 ) Dél-Konstrukt Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) a jövőt építjük
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02081
( 220 ) 2017.06.27.
( 731 ) The Atlantic Ocean Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Babó József, Budapest
( 541 ) FUBA.VI
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 02134
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) TROYA MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

Papír és 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 irodia 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).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 02136
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) Corso Hotel Pécs Kft., Pécs (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 541 ) CORSO
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Bankett szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ideiglenes szállásbiztosítás;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállásfoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;
szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai
szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 210 ) M 17 02141
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) Rapport Tamás, Párkány (SK)
( 740 ) dr. Pozsgay Péter, Szombathely
( 541 ) Komló
( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 17 02168
( 220 ) 2017.07.04.
( 731 ) LuckyPhones Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; kereskedelmi és vásárlói

információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén;
reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti elemzési, kutatás és
információs szolgáltatások; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások.
41

Elektronikus publikációk; folyóiratok multimédiás megjelentetése; hírközlő szolgáltatások; írott szövegek

szerkesztése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02170
( 220 ) 2017.07.04.
( 731 ) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEDBLADE
( 511 ) 9

Számítógép interfészek, számítógéphez kialakított perifériák, elektronikus előtétek LED lámpákhoz és

lámpatestekhez, fénykibocsátó diódák [LED], LED-es [fénykibocsátó diódás] televíziók, LED-es képernyők,
LED-es meghajtók, LED-es mikroszkópok, LED-es pozícióérzékelők, világító jelzőoszlopok, világító jeladók,
világító reklámok, világító hirdetőtáblák, faliújságok, világító moduláris jelzőpanelek, világító reklámfeliratok,
reklámtáblák, színpadi világítások vezérlői, elemek, telepek világításhoz, gyújtó-indítókészülékek elektromos
világításokhoz, számítógépes hardverek világítás vezérléséhez, számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez,
programozható vezérlők világító berendezésekhez és készülékekhez.
11

Világító berendezések és készülékek, fénykibocsátó diódás [LED-es], világítóberendezések; kerti, kültéri

LED lámpák, láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák, LED-csíkok, LED-diódás világító
berendezések, LED-es lámpatestek, fényforrások, LED-es hangulatvilágítás, LED-es világítóeszközök, LED-es
világítószerelvények, LED-es villanófények, LED-izzók, világítókészülékek, reflektorok, kutak, szökőkutak.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], partik tervezése [szórakoztatás], színházi produkciók, vidámparkok, zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai, zenés szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, filmes szórakoztatás, világítástechnikai
M2007
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szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,
világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak, világítóberendezések bérbeadása színpadi
felszerelésekhez, világítóberendezések bérbeadása színházak számára, világítóberendezések bérbeadása
moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak, színpadi világításvezérlők bérbeadása.
42

Mérnöki munkák, szolgáltatások, kutatási és fejlesztési szolgáltatások, világítórendszerek tervezése, kültéri

világítás tervezése, színházi világítás tervezése, világítóberendezések készítésére használt speciális gépek
tervezése, műszaki tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez, számítógépes
hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, számítógépes hardverek és felszerelések,
eszközök bérbeadása, tervezési szolgáltatások, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés, tudományos
és technológiai szolgáltatások, információtechnológiai [IT] szolgáltatások, információtechnológiai [IT]
konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, vizuális tervezés.
( 210 ) M 17 02173
( 220 ) 2017.07.04.
( 731 ) Gumiller Ferenc, Szombathely (HU)
( 740 ) Berényi Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 541 ) Dr. Siesta
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 17 02177
( 220 ) 2017.07.05.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02178
( 220 ) 2017.07.05.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02182
( 220 ) 2017.07.05.
( 731 ) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEDSNAKE
( 511 ) 9

Számítógép interfészek, számítógéphez kialakított perifériák, elektronikus előtétek LED lámpákhoz és

lámpatestekhez, fénykibocsátó diódák [LED], LED-es [fénykibocsátó diódás] televíziók, LED-es képernyők,
LED-es meghajtók, LED-es mikroszkópok, LED-es pozícióérzékelők, világító jelzőoszlopok, világító jeladók,
világító reklámok, világító hirdetőtáblák, faliújságok, világító moduláris jelzőpanelek, világító reklámfeliratok,
reklámtáblák, színpadi világítások vezérlői, elemek, telepek világításhoz, gyújtó-/indítókészülékek elektromos
világításokhoz, számítógépes hardverek világítás vezérléséhez, számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez,
M2008
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programozható vezérlők világító berendezésekhez és készülékekhez.

11

Világító berendezések és készülékek, fénykibocsátó diódás [LED-es], világítóberendezések, kerti, kültéri

LED lámpák, láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák, LED-csíkok, LED-diódás világító
berendezések, LED-es lámpatestek, fényforrások, LED-es hangulatvilágítás, LED-es világítóeszközök, LED-es
világítószerelvények, LED-es villanófények, LED-izzók, világítókészülékek, reflektorok, kutak, szökőkutak.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], partik tervezése [szórakoztatás], színházi produkciók, vidámparkok, zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai, zenés szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, filmes szórakoztatás, világítástechnikai
szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,
világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak, világítóberendezések bérbeadása színpadi
felszerelésekhez, világítóberendezések bérbeadása színházak számára, világítóberendezések bérbeadása
moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak, színpadi világításvezérlők bérbeadása.
42

Mérnöki munkák, szolgáltatások, kutatási és fejlesztési szolgáltatások, világítórendszerek tervezése, kültéri

világítás tervezése, színházi világítás tervezése, világítóberendezések készítésére használt speciális gépek
tervezése, műszaki tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez, számítógépes
hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, számítógépes hardverek és felszerelések,
eszközök bérbeadása, tervezési szolgáltatások, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés, tudományos
és technológiai szolgáltatások, információtechnológiai [IT] szolgáltatások, információtechnológiai [IT]
konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, vizuális tervezés.
( 210 ) M 17 02286
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) ADEKA CORPORATION, Arakawa-ku, Tokyo (JP)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ADK STAB
( 511 ) 1

Antioxidánsok ipari használatra; nukleáló anyagok; tisztító, derítő anyagok; fénystabilizátorok; ibolyántúli

sugarakat elnyelő anyagok; égéskésleltető anyagok; antisztatikus készítmények nem háztartási használatra;
fémdezaktivátorok; vegyi adalékanyagok gyantákhoz.
A rovat 122 darab közlést tartalmaz.
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