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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 221.875
( 151 ) 2017.06.28.
( 210 ) M 16 02835
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Marosi András ügyvéd, Marosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, kiállításszervezés és lebonyolítás.

( 111 ) 222.226
( 151 ) 2017.08.11.
( 210 ) M 14 03744
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Checkers Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ebédjárat
( 511 ) 35
43

Kereskedelmi ügyletek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.242
( 151 ) 2017.08.17.
( 210 ) M 17 01903
( 220 ) 2008.05.22.
( 732 ) Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 222.243
( 151 ) 2017.08.21.
( 210 ) M 16 03849
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) SBI Promotion Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) FITPARÁDÉ
( 511 ) 41

Sportrendezvények, sportversenyek szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 222.244
( 151 ) 2017.08.21.
( 210 ) M 16 03408
( 220 ) 2016.10.27.
( 732 ) Maller Róbert, Komárom (HU)
( 541 ) varió Kerítésrendszer
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Kerítések fémből, kerítésoszlopok fémből.

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

szolgáltatás).
( 111 ) 222.246
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03185
( 220 ) 2016.10.06.
( 732 ) Nagy Sándor Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.247
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03475
( 220 ) 2016.11.04.
( 732 ) GENCHEM Kft., Tevel (HU)
( 541 ) GenBull
( 511 ) 1

Növények növekedését szabályozó készítmények.

( 111 ) 222.248
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03889
( 220 ) 2016.12.12.
( 732 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EsportFest
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.249
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 04016
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)
( 740 ) Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Book of Lists
( 511 ) 35

Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, reklámozás,

sajtófigyelés, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk, üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül.
41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok

készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, riporteri szolgáltatások, szövegek kiadása, (nem
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reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

célokra.
42

Honlap dizájn tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül.
( 111 ) 222.250
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 02446
( 220 ) 2016.07.26.
( 732 ) Hajsz Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

32

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

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 222.251
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 02753
( 220 ) 2016.08.29.
( 732 ) Vukoszávlyev Iván, Szeged (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; acéltollak; asztalneműk papírból;

asztalterítők papírból; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; borítékok [papíráruk];
brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy- kartonból; ceruzahegyezők; ceruzák; címbélyegzők,
címbélyegek; címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;
csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];
csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; előkék csecsemőknek papírból;
fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;
hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;
irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; íróeszközök; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek;
írótollak; írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk]; karkötők íróeszközök
rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; képek;
könyvecskék, füzetek; könyvjelzők; könyvtámaszok; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír
[papíráru]; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; öntapadó címkék
[papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; papírtörülközők;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálalátétek,
tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók;
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töltőtollak; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

sütéshez; zászlók papírból.
30

Lángosok, töltött lángosok.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.252
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03888
( 220 ) 2016.12.12.
( 732 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.253
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03610
( 220 ) 2016.11.17.
( 732 ) VITANIKA Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Móri Ferenc András, Biatorbágy
( 541 ) VITANIKA
( 511 ) 7

Emelőgépek, anyagmozgató gépek, hidraulikus kézi emelő berendezések, targoncák, egyedi gyártású gyártó

sorok, ipari célgépek, prés szerszámok, csomagoló gépek, anyagtovábbító berendezések, konvejorok, leválasztó
berendezések (por, vákuum, víz, olaj, oldószer), kiszerelő sorok.
37

Emelőgépek javítása, karbantartása, felújítása, villamos szerelések, irányítástechnikai rendszerek szerelése

és javítása, mérlegtechnikai rendszerek szerelése és javítása, légtechnikai szerelések, vegyipari gépészeti
szerelések, általános gépészeti szerelések, erősáramú rendszerek szerelése és javítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.254
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 04033
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) PM Design Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;

fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; henna [kozmetikai festék]; kozmetikai cikkek; kozmetikai vatta;
körömdíszítő matricák; műszempillák; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra;
parfümök és illatszerek; ragasztószerek kozmetikai használatra; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;
szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra.
( 111 ) 222.255
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 04021
( 220 ) 2016.12.16.
( 732 ) Széki Gabriella, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papírból és kartonból készült termékek, dobozok.

25

Ruházati cikkek.

32

Alkoholmentes italok.

( 111 ) 222.256
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03881
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Brain Bar Budapest
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt
lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
16

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

45

Jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
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( 111 ) 222.257
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 04029
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Fodor Flóra, Budapest (HU)
Gutiné Adamik Szandra, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Schüller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Belsőépítészet; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

( 111 ) 222.258
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03764
( 220 ) 2016.11.30.
( 732 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos, tengerészeti, földmérési, fényképészeti, filmezési, optikai, súlymérő, mérési, jelző, ellenőrzési

(felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és eszközök; elektromos áram vezetésére, kapcsolására,
átalakítására, összegyűjtésére, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló berendezések és eszközök; hang vagy
kép felvételére, átvitelére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések; mágneses adathordozók, hanglemezek;
CD lemezek, DVD-k és más felvevő adathordozók; érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftver és
számítógépes programok; letölthető/rögzített számítógépes szoftver; letölthető/rögzített számítógépes operációs
programok, rögzített; számítógépes hardver és szoftver (rögzített és/vagy letölthető) kifizetések, banki
tranzakciók, hitelkártyák, betéti kártyák, fizető kártyák, bank automaták, tárolt érték, elektronikus banki átutalás,
elektronikus fizetés, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz kifizetés,
tranzakció hitelesítési, irányítási, engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, csalások felderítése és ellenőrzése,
katasztrófa-helyreállítási és titkosítási szolgáltatások lebonyolításához és adminisztrálásához; távközlési és
elektromos berendezések és eszközök, nevezetesen adatok, beleértve hang és képfelvételére, átvitelére és
sokszorosítására szolgáló berendezések; könyvelőgépek; pénzügyi elszámolások globális számítógépes hálózaton
keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezések; számítógépes hardver és
szoftver, amely lokális és távoli számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgál;
memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek és a memóriában, az integrált áramkörök memóriájában és a
bankkártyák memóriájában tárolt adatok olvasására szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok;
nyomtató berendezések, adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciókat lebonyolító rendszerekhez
kapcsolódó nyomtató berendezések; kóderek és dekóderek; modemek; vezeték nélküli hálózaton, globális
számítógépes hálózaton és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus úton történő fizetési
műveletek lebonyolítására szolgáló számítógépes hardver és szoftver; számítógépes hardver és adatvédelmi
kódoló szoftver, kódoló kulcsok, digitális bizonylat, digitális aláírások, bankok és pénzintézetek, valamint
magánszemélyek által felhasznált bizalmas ügyfél információval kapcsolatos adatok biztonságos tárolására és
visszakeresésére, valamint továbbítására szolgáló szoftver; rövid hatótávolságú vezeték nélküli (NFC)
kommunikációs eszközök és rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) szolgáló eszközök azonosítását és hitelesítését
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lehetővé tevő számítógépes szoftver és hardver; digitális pénztárcát tartalmazó számítógépes hardver és szoftver,

amely tárolja az ügyfélszámlára vonatkozó információkat a kuponokhoz, utalványokhoz és utalvány kódokhoz és
a kiskereskedők által nyújtott kedvezményekhez való hozzáféréshez, és az ügyfelek számláin jóváírható hűségvagy pénzbeli jutalmak megszerzéséhez; letölthető számítógépes programok, valamint mobiltelefonokhoz és más
digitális eszközökhöz való, digitális pénztárcát tartalmazó szoftver applikációk, amelyek a felhasználók számára
hozzáférést biztosítanak az ár-összehasonlító információkhoz, termék áttekintésekhez, kiskereskedői és egyéb
honlapokhoz és kedvezményekkel kapcsolatos információkhoz; érintkezésmentes kifizetési terminálokkal
kapcsolatosan használt szoftveralkalmazások, melyek lehetővé teszik kereskedőknek, hogy fogadni tudják az
érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciókat, a hűség igazolására szolgáló hitelesítési információ kérintés
nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények, kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását
érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket,
kedvezményeket, utalványokat és speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési
eszközeire érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
kommunikáció által; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy okosposztereket
helyezzenek el kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a
mobil távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális
ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás
azonosító (RFID) kommunikáció által; mobil telefonokban és rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és
rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használt integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt kártyák
és integrált áramkörű chipet tartalmazó kártyák (smart-kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági
tulajdonságokkal rendelkező kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal rendelkező kódolt
kártyák azonosítási célokra; hologrammal ellátott kártyák (kódolt); terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák,
betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és
kódolt fizetőkártyák; alkalmazott integrált áramköri chipek; bankkártyák, mágnesesen kódolt bankkártyák és
mágneses memóriát, valamint integrált áramkörös memóriát használó bankkártyák; leolvasók fizetőkártyákhoz;
leolvasók mágnesesen kódolt kártyák és elektronikus adathordozó kártyák, elektronikus titkosító egységek,
számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, pénzügyi szolgáltatásokhoz, banki és telekommunikációs
iparban használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a smart-kártyák a
terminálokkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beágyazott
számítógépes chipek; telekommunikációs berendezések; POS terminálok (eladási ponti gépek) és számítógépes
szoftverek a pénzügyi szolgáltatások, a bankügyletek során és a távközlési iparban történő tranzakciók,
azonosítások és pénzügyi információk átvitele, vétele és tárolása céljából; rádiófrekvenciás azonosító eszközök
(transzponderek); elektronikus hitelesítő berendezések terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák
és fizetőkártyák eredetiségének ellenőrzésére; készpénz-automaták; számítógépes perifériák és elektronikai
cikkek, számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus táblagépek, zsebhatáridő-naplók, mobiltelefonok,
mobiltelefonos kézibeszélők, táblagépek, digitális olvasók és PDA-k (személyes digitális titkárok) és riasztók;
egéralátétek; tűzoltó készülékek; az előbb felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.
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Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek;
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; ár összehasonlító szolgáltatások;
kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és jelentése;
mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához
kapcsolódó jutalomprogramok és ösztönző programok segítségével; hűség- és jutalomprogramok üzleti
adminisztrációja; kereskedelmi, ipari és üzletmenedzsmenti támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; marketing tanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlakivonatok
összeállítása; könyvelés; üzleti kutatás; public relation szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok
kiadása; szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal
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kapcsolatban; online módon, hálózatokon vagy egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi

szolgáltatások hitelkártyák és fedezeti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó elektronikusan digitalizált
információk használatával; számítógépes adatkezelés; koncertek és kulturális események mások számára történő
reklámozása, kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célból; szállításhoz, utazáshoz, szállodákhoz,
szállásadáshoz, ételekhez és étkezéshez, sporthoz, szórakoztatáshoz és városnézéshez kapcsolódó reklámozás;
áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos tájékoztatás online módon az internet és más számítógépes
hálózatok útján; pénzügyi nyilvántartások vezetése; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás,
tanácsadás és konzultáció.
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Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyletek; ingatlanügyek; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi banki szolgáltatások,
hitelkártya szolgáltatások, bankkártya szolgáltatások, terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értéket hordozó előre
fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, számlafizetési és számlabemutatási
szolgáltatások; készpénz folyósítási szolgáltatások, csekkhitelesítés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és
pénzautomata szolgáltatások, tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció egyeztetési
szolgáltatások, pénzkezelése, konszolidált pénzalapok rendezése, konszolidált vita-rendezés (pénzügyi), pénzügyi
információs szolgáltatások adattárolási- és ügyfélprofil-információkra vonatkozóan, és az azokkal kapcsolatos
váltási, hálózati, rendezési/egyeztetési és pénzalapok áthelyezésével kapcsolatos szolgáltatások fizetőkártyákkal
kapcsolatban, elektronikus fizetések feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése, értékátváltási
szolgáltatások, biztonságos elektronikus készpénz-tranzakciók és átutalások, nyilvános számítógépes hálózatokon
keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésének céljából, pénzügyi információk szolgáltatása,
hitelkártyákra és terhelőkártyákra vonatkozó adatok és jelentések, elektronikus átutalási szolgáltatások és
pénzváltási szolgáltatások, pénzügyi becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások megbízásából az
ügyfélhitel területén, pénzügyi információk számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos
számítógépes információs hálózat segítségével biztosított pénzügyi információk valamint az összes fent említett
szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs
eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, fizetési szolgáltatások vezeték nélküli készülékeken
keresztül; online pénzügyi szolgáltatások nyújtása kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására elektronikus
hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és konzultáció; banki és hitelnyújtási szolgáltatások; banki, fizetési,
hitel, betéti, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; csekkhitelesítés; pénzügyi
tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes adatbázison vagy a telekommunikáción keresztül,
mind az eladóhelyen; kártyatulajdonosok pénz automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakcióinak
feldolgozása; egyenleg részletek, betétek és kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bank automatákon
keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek
feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási szolgáltatások, utazási csekkek és utazási értékutalványok
kibocsátása és visszaváltása; fizetési hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információk hitelesítése; pénzügyi
nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; értéktároló elektronikus pénztárca-szolgáltatások,
elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások; rádiófrekvenciás
azonosító eszközökkel (transzponderekkel) végrehajtott terhelési és jóváírási szolgáltatások; betéti és
hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök révén; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil
telekommunikációs eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, a vezeték nélküli eszközön
keresztüli fizetési szolgáltatások; hitel és terhelési tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton
keresztül; pénzügyi szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására online, hálózati vagy egyéb
elektronikusan digitalizált információt alkalmazó elektronikus eszközön keresztül; értékváltási szolgáltatások,
értékek biztonságos átváltása, az elektronikus készpénzbeváltást smart-kártyák segítségével elérhető
számítógépes hálózatokon keresztül; számlafizetési szolgáltatások biztosítása weboldalon keresztül; online banki
szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül és globális számítógépes hálózat vagy az
internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása, kiskereskedelmi eladók általi, vagy online és
nagykereskedelmi helyeken történő érintkezés nélküli mobilkifizetések biztosítása; pénzügyi szolgáltatások
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biztosítása, felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja

kiskereskedelmi kuponok, utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható
hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlanügyek; ingatlanok értékbecslése;
ingatlan beruházások kezelése; ingatlan beruházási szolgáltatások; ingatlan-biztosítási szolgáltatások;biztosítások
vagyontulajdonosok részére; ingatlannal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;
ingatlanközvetítői szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékelése;
ingatlanok adminisztrációja; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlanhitel
nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitel megállapodások ügyintézése; ingatlanok
osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás
ingatlanok és ingatlanrészesedések megvásárlásában; ingatlanokba való tőkebefektetés; befektetési szolgáltatások
kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;
tulajdon-értékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon
pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan lízingügyintézése; ingóság lízing;
ingatlanlízing; szabad tulajdon lízingelése; ingatlan tulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési
szolgáltatások; tulajdon értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; tulajdonkezelés; tanácsadási szolgáltatások
ingatlan-tulajdonlással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatban; vállalati
ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; kutatási szolgáltatások az ingatlanvásárlással
kapcsolatban; kutatási szolgáltatások az ingatlan-kiválasztással kapcsolatban; jelzálog finanszírozás és eszközök
értékpapírosítása; konzultációs szolgáltatások fizetési megoldásokkal, banki ügyletekkel, hitelkártyákkal,
terhelési kártyákkal és fizetési kártyákkal kapcsolatosan; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos
tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.
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Távközlési szolgáltatások; mobil távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon
keresztül (internet); szolgáltatások számítógépes adatbankból vagy internetről származó információk továbbítása,
biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; mobiltelefon kapcsolattal működő
elektronikus képfeldolgozó felhasználásával történő adatátadás; elektronikus levél-, üzenetküldési és -fogadási
szolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes műsorszórási szolgáltatások; több felhasználós hozzáférés
biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, amelynek célja pénzügyi szolgáltatásokra
vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; előre kifizetett telefonkártyás szolgáltatások; az előbb
felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok vagy
dokumentumok konvertálása fizikai hordozóról elektronikus hordozóra; számítógépes hardverre és szoftverre
vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógép-programozás; támogatási szolgáltatások és szaktanácsadás
számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez; nem letölthető szoftverek és alkalmazások
ideiglenes használatának lehetővé tétele rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és
digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására; digitális
mobileszközökön használt számítástechnikai hardver és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,karbantartása
és frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és
alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók
számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár összehasonlítási információk,
termékismertetők, kedvezményekre vonatkozó információk, valamint mások kiskereskedelmi weboldalaira
mutató hivatkozásainak elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,
fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára értékesítési promóciós
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ajánlatok elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz visszafizetési

rendszeren keresztül; alkalmazásszoftver-szolgáltatók (ASP), amelyek utalványok, kuponok, utalványkódok,
speciális ajánlatok, termékismertetők, termékinformációk, ár-összehasonlítási információk, weboldalakra mutató
hivatkozások fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint áruk és szolgáltatások megvásárlásához
használt adatok fogadására és továbbítására kínálnak szoftvert; olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltatók,
amelyek információt szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó
engedményekről, utalványokról és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos
alkalmazásszolgáltató szolgáltatások; grafikustervezés internetes weboldalak összeállításához; egy globális
számítógépes világhálózatról online vagy az interneten keresztül elérhető számítógépes hardverekkel vagy
szoftverekkel kapcsolatos információ; weboldalak létrehozása és karbantartása; mások website-jainak hosting
szolgáltatása; weboldalak létrehozása; kereskedők weboldalainak a tervezése, létrehozása , hosting szolgáltatása,
számlafizetési weboldalak megtervezése, létrehozása, hosting szolgáltatása; számítógéppel és internettel
kapcsolatos szolgáltatások, online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes hálózaton keresztül a
személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk online adattitkosítása és dekódolása; digitális
aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és adatintegrálás; mások megbízásából
titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális tanúsítványok kiadásában és
érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális tanúsítványok ellenőrzése, hitelesítése,
kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a számítógépes programozás, pénzügyi
számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció, adatok titkosítása és dekódolása és a helyi
hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes világhálózaton a számítógépes szoftverek,
számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi hálózatok területén; adatfeldolgozási és
adatigazolási szolgáltatások; adattárolási és -visszakeresési szolgáltatások; adattár- és ügyfélprofil-információs
szolgáltatások; számítógépes adatbázis hozzáférési idejének bérbeadása; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal
kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.
( 111 ) 222.259
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03885
( 220 ) 2016.12.09.
( 732 ) Pigeon Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 591 )

( 511 ) 3

Öblítőszerek mosodai felhasználásra; tisztító készítmények; fogkrémek; kozmetikumok; csiszolóanyagok;

izzadásgátló szappan; antisztatikus készítmények háztartási célokra; autófényező viasz; baba olaj; baba hintőpor;
baba sampon; habfürdő; gyógyszert nem tartalmazó fürdősók; fürdőszappan; kozmetikai készítmények fürdéshez;
fehérítő készítmények [mosodai]; leheletfrissítő spay-k; színélénkítő vegyszerek háztartási célokra [mosodai];
tisztítószerek háztartási célokra; lefolyótisztító készítmények; kozmetikai bőrápoló krémek; állat kozmetikumok;
fültisztító pálcika kozmetikai célokra; dezodoráló szappan; dezodorok személyes használatra; mosogatógéphez
való tisztítószerek; tisztítószerek, amelyek felhasználása nem gyártási műveletek során és nem gyógyászati
célokra történik; kőolaj-alapú tisztítószerek [háztartási tisztítási felhasználásra]; mosogatószerek; fertőtlenítő
szappan; bútorfényező; üvegtisztítók; kéztisztítók [kéztisztító készítmények]; mosószappanok; levendulaolaj;
gyógyszert nem tartalmazó szájvizek; illatszerek; parfümök; samponok háziállatok részére; polírozó szerek;
rozsdaeltávolító szerek; vízkő eltávolító készítmények háztartási célokra; samponok; borotválkozáshoz való
készítmények; cipőkrém; szappanok testápolásra; szappanok háztartási felhasználásra; folteltávolítók; kozmetikai
folyékony krémekkel átitatott kendők; szélvédő tisztító folyadékok.
( 111 ) 222.260
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( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 04025
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Gilicze Melinda, Sopron (HU)
Horváth-Sussmann Anita, Sopron (HU)
( 541 ) MADNYS
( 511 ) 18
25

Bőr és bőrutánzatokból készült termékek, táska.
Ruházati cikkek, cipők.

( 111 ) 222.261
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00205
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Zhao Jianfeng, Guangzhou City (CN)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Fűrészlapok [géprészek]; pengetartók [gépalkatrészek]; kévekötő gépek; ragasztószalag-adagolók [gépek];

csomagológépek; műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; villamos hegesztőkészülékek műanyag
csomagolásokhoz; elektromos konyhai keverőgépek; elektromos konzervnyitók; teherfelvonók, emelők, csörlők;
felvonó hevederek; menetvágó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos ollók.
8

Élezőkorongok [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kerti szerszámok; szigonyok; kézi szerszámok [kézzel

működtetett]; manikűrkészletek; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; menetvágók [kéziszerszámok]; fémlapok
[kéziszerszámok]; döngölők [kéziszerszámok]; nagykalapácsok; bővítőfúrók [kéziszerszámok]; csavarhúzók;
fúróbetétek [kéziszerszámok]; fogók; csipeszek; csípőfogók; kézzel működtetett pisztolyok masztix
extrudálására; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok]; hobbi kések (szikék); gyémántok üvegvágáshoz
[kéziszerszámok részei]; vonókések, hántolókések; pengék; evőeszközök [kések, villák és kanalak].
11

Villanykörték; lámpák; lámpaburkolatok; izzószálas égők; zseblámpák; ívlámpák; elektromos kisülési

csövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; világítóberendezések, nevezetesen
világítástechnikai berendezések; csillárok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; izzószálak elektromos
izzókba, lámpákba; bengálégők; laboratóriumi lámpák; biztonsági lámpák; reflektor lámpák; lampionok;
fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; világító
házszámok; keresőlámpák, zseblámpák; beltéri állólámpák; utcai lámpák; lámpaernyőtartó vázak; akváriumi
világítótestek; búvárlámpák; LED-es világítószerelvények; kerékpár lámpák; irányjelző izzólámpák járművekhez;
fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; reflektorok járművekhez; lámpák járművekhez; csíraölő lámpák a levegő
tisztításához; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
( 111 ) 222.262
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00213
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Kollár Péter Pál, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MONARCHIA OPERETT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.
39

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

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

M2024
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.
( 111 ) 222.263
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03825
( 220 ) 2016.12.03.
( 732 ) Papp Krisztián, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Folyóiratok, magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk.

25

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

42

Divattervezés, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, digitális magazinok.

( 111 ) 222.264
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00209
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RELAXINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények, kivéve a hashajtó termékeket, illetve a székrekedés kezelésére vagy enyhítésére

szolgáló termékeket.
( 111 ) 222.265
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03823
( 220 ) 2016.12.02.
( 732 ) dr. Chen Zen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 222.266
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 16 03822
( 220 ) 2016.12.02.
( 732 ) dr. Chen Zen, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 222.267
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00221
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AFOLIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 222.268
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00222
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EMFOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 222.269
( 151 ) 2017.08.23.
( 210 ) M 17 00223
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BEMFOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 222.271
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03774
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Az Élet Menete Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Székhelyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tolerancia Kupa
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás,

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták], terjesztése, reklámfilmek előállítása,
reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, televíziós reklámozás.
41

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

klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], játékfelszerelések bérbeadása, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási
M2026
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tárgyú információk, sport edzőtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, stadionak bérlete, szórakoztatás,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
45

Vallási összejövetelek szervezése, megemlékezések szervezése és lebonyolítása, felvonulások szervezése és

lebonyolítása, fáklyás menetek szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 222.272
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00487
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TONDACH TETŐMESTER PROGRAM
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.273
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00098
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) KártyaPláza, az ajándékkártyák webáruháza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.274
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00096
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Fábián-Viola Eszter, Vác (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Womenő
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 222.275
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00095
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Nietsch Róbert, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, zsírtalanító anyagok, cipők, csizmák, papucsok és egyéb lábbelik ápolószerei,

cipőkrémek, bőrápoló szerek, cipőfényesítők, továbbá mosószerek és más mosóanyagok.
( 111 ) 222.276
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00094
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Bertalan Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 111 ) 222.277
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00092
( 220 ) 2017.01.12.
( 732 ) Milgon Kft., Csehbánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi termék).
35

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

szerintijegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Repülőgépek karbantartása és javítása, repülőgép szerelés; repülőgépek különösen ultrakönnyű repülőgépek,

ultrakönnyű vitorlásgépek, ultrakönnyű motoros vitorlásgépek és ultrakönnyű sárkányrepülőgépek, valamint
alkatrészeik karbantartása, javítása és szervizelése; repülőgépek javításával kapcsolatos felvilágosítás;
repülőgépek elektromos berendezéseinek felszerelése és javítása; használt vagy sérült repülőgépmotorok
felújítása; légi járművek rozsda elleni kezelése; használt vagy sérült repülőgépek felújítása; installációs munkák
végzése légi járműveken; légi járművek felépítése; légi járművek berendezésének karbantartása és javítása;
repülőgépgyár építés.
( 111 ) 222.278
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( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03945
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) INVIAIR Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Stugner Ágnes, Budapest
( 541 ) NEISAN
( 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 222.279
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03943
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Balázs Réka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.280
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03942
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Réka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.283
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03047
( 220 ) 2016.09.28.
( 732 ) TSp Logisztika Kft., Aszófő (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TSp Logisztika
( 511 ) 6

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); raktári állványrendszerek, raktári berendezések,
raktári állványrendszerek áthidaló, összekötő és rögzítő elemei.
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); raktári
állványrendszereket és ezek egységeit mozgató motorok és automatikák, távirányítók.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); raktártechnikai felmérés és tanácsadás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 222.284
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03255
( 220 ) 2016.10.12.
( 732 ) Tóth Norbert, Komárno (SK)
( 740 ) D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Tea; tea alapú italok; jeges tea.
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).
43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; teázó, büfé, büfékocsi üzemeltetése; tea alapú italok árusítása

mobil árusítóhelyen.
( 111 ) 222.285
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03548
( 220 ) 2016.11.11.
( 732 ) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; papíráruk és irodaszerek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

számára és rajzeszközök, ecsetek, festékkészletek, festékkeverő csészék; tanítási és oktatási anyagok,
iskolaszerek, körzők, füzetek, modellező anyagok, pasztellek, kréták; írószerek (golyóstollak, ceruzák);
gemkapocs, iratgyűjtók, dossziék, irattartók, iratkapcsok, írószerek, írólapok, javítószalagok; radírgumik,
ragasztók irodai és otthoni célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; szövegkiemelők; toll- és
ceruzatartók; tűzőgépek; vonalzók.
( 111 ) 222.286
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03549
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Gábor Márta, Budapest (HU)
Gajer Emese, Budapest (HU)

M2030

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati termékek, kiegészítők.

( 111 ) 222.287
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03935
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Ujfalusi Dénes, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Réka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.288
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03936
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) dr. Fehér Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés
kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások
számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok
értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;
pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.
M2031

45

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,
mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
tudományos kutatás.
( 111 ) 222.289
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03939
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) dr. Fehér Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés
kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások
számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok
értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;
pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.
42

Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,
mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
tudományos kutatás.
( 111 ) 222.290
( 151 ) 2017.08.25.
M2032

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 17. szám, 2017.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 16 03951
( 220 ) 2016.12.16.
( 732 ) Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Suvick Star
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.291
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03953
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 541 ) DEAC
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; 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).
( 111 ) 222.292
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03955
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; 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).
( 111 ) 222.293
M2033
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03956
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Sager Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mácsai Péter, Érd
( 541 ) Betarevin
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
( 111 ) 222.294
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03957
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SATURNIQ
( 511 ) 5
10

Fogamzásgátlók.
Fogamzásgátló eszköz.

( 111 ) 222.295
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03959
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.296
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 16 03960
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Hogyan készül? Megmutatjuk!
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.297
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00005
M2034
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( 220 ) 2017.01.03.
( 732 ) BH Property Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tóth András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.298
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00008
( 220 ) 2017.01.03.
( 732 ) Kövér Balázs 33%, Budapest (HU)
Béli Márton Tamás 33%, Budapest (HU)
Goy Benjámin 34%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.299
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00012
( 220 ) 2017.01.03.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek.

( 111 ) 222.300
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00284
( 220 ) 2017.01.30.
( 732 ) Óbudai Társaskör, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

M2035
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 9

Műsoros adathordozók; letölthető kiadványok, publikációk.

16

Nyomtatott kiadványok, publikációk.

41

Kulturális események szervezése és rendezése; kulturális események lebonyolítása.

( 111 ) 222.301
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00417
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) Lay's. Jobban ízlik vele minden nap.
( 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) sültburgonya, burgonyachips; burgonyaszirom;
burgonya alapú rágcsálnivalók.
( 111 ) 222.302
( 151 ) 2017.08.25.
( 210 ) M 17 00540
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) Fekete Bence, Bugyi (HU)
Pavella János, Bugyi (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltök; elektronikus adathordozók; filmkamerák; GPS

navigációs eszközök; hangátviteli készülékek; hangszórók, hangosbemondók; háromdimenziós szemüvegek;
időregisztráló készülékek; lézerek, nem gyógyászati használatra; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;
mércék, mértékek, mérőműszerek;monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok];
műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs
eszközök; objektívek, lencsék [optika]; okosgyűrük; okoskarórák; pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek;
számítógépes hardver;számlálók, mérőműszerek; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szíjak, pántok
mobiltelefonokhoz; vevőkészülékek (audio-, videó); videokamerák; virtuális valóság headsetek; zenegépek
[jukeboxok]; elektromos kábelek; kábeladapterek; adatátviteli kábelek; kábelfordítók [kábeladapterek]
mobiltelefonokhoz; USB-kábelek mobiltelefonokhoz.
( 111 ) 222.303
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00022
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Racycling Komarno S.r.o., Komarno (SK)
( 541 ) Walking Bed
( 511 ) 39

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

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

43

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.304
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00800
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANGEL PETROL - több mint benzinkút!
( 511 ) 37

Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.

43

Éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; vendéglátás.

( 111 ) 222.305
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00549
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) TARR Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) TARR
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.

16

Nyomdaipari termékek; fényképek; írószerek és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.306
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00547
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45202 (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LENOR
( 511 ) 3

Szövetek ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények; potpourri; füstölő; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; illatosított víz háztartási használatra és szöveteken történő alkalmazásra; illatosított fa;
aromatikus anyagok; esszenciális olajok; levegő-, atmoszféra vagy textil illatosítására szolgáló készítmények
füst-, permet vagy gáz formájában.
4

Gyertyák, olajok, viasz és lámpabelek, kanócok.

5

Légfrissítők; légtisztító készítmények; dezodorok; szagtalanító készítmények szövetekhez, kárpitokhoz és a

környező légtérhez; készítmények szagok semlegesítéséhez.
11

Légfrissítő berendezések, léghűtő berendezések; léghevítő készülékek, berendezések; légszárítók;

légkondicionáló berendezések; légszűrő berendezések; légtisztító berendezések és gépek; légfertőtlenítők;
szagtalanító készülékek nem személyes célra; fertőtlenítő berendezések; füstölő berendezések, nem gyógyászati
célra.
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( 111 ) 222.307
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00545
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) WE ROBOT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROBOT Club
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; zenés szórakoztatás; zenei szórakoztatás szervezése.
Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; éjszakai klubok; bár szolgáltatások.

( 111 ) 222.308
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00159
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) Kónya András, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.309
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00158
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) Kónya András, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.310
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00150
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) Gál Zita Zsuzsanna 100%, Kecskemét (HU)
( 541 ) Medina Adománybolt
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Ruházati cikkek.

Adománygyűjtés.

( 111 ) 222.311
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03705
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) Hazai Építőgép Társulás Kft., Üllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek.
37

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

szolgáltatás).
40

Beton- és aszfaltkeverék összeállítása, keverése saját üzemben.

( 111 ) 222.312
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03700
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Gamer Pont Konzol Kft., Budapest (HU)
( 541 ) G2 CAFÉ
( 511 ) 30

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

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

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

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

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás, kávéház, kávézó, bár, cukrászda.

( 111 ) 222.313
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03696
( 220 ) 2016.11.23.
( 732 ) ko records Bt. 100%, Vasasszonyfa (HU)
( 541 ) Kívánságpiac
( 511 ) 38

Rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy

vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és
-közvetítés; műholdas televíziós műsorszórás; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok
közvetítése.
41

Rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú,
vezeték nélküli és online átvitel útján; televíziós (műsor) gyártás; televíziós show-műsor készítés/rendezés;
televíziós szórakoztató műsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek.
42

Elektronikus televíziós műsorismertetők készítésére szolgáló számítógépes szoftverek fejlesztése;
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elektronikus televíziós műsortájékoztatók szoftvereinek tervezése és fejlesztése.

45

Televíziós műsorok másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása.

( 111 ) 222.314
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03483
( 220 ) 2016.11.07.
( 732 ) Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU)
Braun Dániel, Tényő (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) "Nyúli húsvét" Tavaszi fesztivál és hagyományőrző kulturális találkozó
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.315
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03265
( 220 ) 2016.10.13.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Property Investment Forum
( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése; marketing; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok

terjesztése; reklámozás.
41

Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 222.316
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 02975
( 220 ) 2016.09.20.
( 732 ) Everyday Nutrition Kft., Baja (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EVERYDAY NUTRITION
( 511 ) 30

Édes és sós rágcsálnivalók; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara, puffasztott rizs, extrudált kenyér, müzli,

kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények; müzliszeletek, energiaszeletek; kávé,
tea, kakaó és helyettesítőik.
32

Alkoholmentes italok; ízesített szénsavas italok; ízesített vizek; vitamintartalmú italok, vitaminnal dúsított

szénsavas víz [italok]; ásványvizek.
( 111 ) 222.317
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00995
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 554 )
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Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 222.318
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 17 00106
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) HUNOR
( 511 ) 2

Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.
17

Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.
19

Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztók.

( 111 ) 222.319
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03746
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) Karmacsi Zsófia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőráru, táskák, pénztárcák, bőr kiegészítők.

24

Ékszerek, kitűzők textilből, textil ajádéktárgyak.

25

Ruházati termékek, bőrruházatok, cipők, saruk.

( 111 ) 222.320
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03748
( 220 ) 2016.11.29.
( 732 ) Progains Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Ottó Csaba, Budapest
( 541 ) GLAMFIT
( 511 ) 5
41

Protein étrend-kiegészítők; fogyasztó pirulák.
Személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).

( 111 ) 222.321
( 151 ) 2017.08.28.
( 210 ) M 16 03879
( 220 ) 2016.12.09.
( 732 ) Startup Management Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Pataki Péter, Mályi
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.322
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03880
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) RLB-60 Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó betéti társaság 100%, Hatvan (HU)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 541 ) RLB
( 511 ) 9
35

Számítógépes és elektronikai eszközökre alkalmazható ügyviteli, üzletvezetési és könyvelési szoftverek.
Segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok irányításában, üzletvezetéshez;szakmai konzultáció üzleti

ügyekben;számítógépes nyilvántartások kezelése;számlakivonatok összeállítása;számlázás;üzleti hatékonyság
szakértői szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.
42

Szoftverfejlesztés és tervezés, szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatásai; szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) vállalati elektronikus üzletvezetési, könyvelési szolgáltatásokhoz, kapcsolattartáshoz, e szolgáltatások
kezeléséhez.
( 111 ) 222.323
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 04007
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) Barna Sándor, Törökszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Anális dugók; benwa golyók szexuális segédeszközként felnőtteknek; elektromos masszázsberendezések;

felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök; műpéniszek [felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök];
műpéniszek, szexuális segédeszközként felnőtteknek; művaginák szexuális segédeszközként felnőtteknek;
pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek; szexbabák; szexuális játékszerek; vibrátorok mint
felnőtt szexuális segédeszközök.
( 111 ) 222.324
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00648
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CycleBalance
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények; étrend-kiegészítők emberek számára.

( 111 ) 222.325
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00649
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RICHTER CycleBalance
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények; étrend-kiegészítők emberek számára.

( 111 ) 222.326
( 151 ) 2017.08.29.
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( 210 ) M 16 03460
( 220 ) 2016.11.03.
( 732 ) REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Endrényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NIGHT & DREAM
( 511 ) 5

Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati célokra, diétás készítmények gyógyászati

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

Készítmények italokhoz (kávé alapú); kávé- és teapótlók; készítmények italokhoz (tea alapú).

32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

( 111 ) 222.327
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03599
( 220 ) 2016.11.17.
( 732 ) Árvai Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.328
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03600
( 220 ) 2016.11.17.
( 732 ) Kiss Máté, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.329
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03602
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( 220 ) 2016.11.17.
( 732 ) Macrotel Kft., Veszprém (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.330
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03455
( 220 ) 2016.11.03.
( 732 ) Mecsek Group Kft., Feked (HU)
( 541 ) MECSEK RALLYE
( 511 ) 25

Bőrruházat, dzsekik, felsőruházat, dzsömper ruhák, egyenruhák, ingek, kabátok, kezeslábasok

(felsőruházat), munkaruhák, műbőrruházat, nyakkendők, övek, pólók, sapkák, sálak, sportcipők, vízhatlan
ruházat, zoknik.
35

Reklámcélú kiállítás szervezése, közönségszolgálat, marketing, on-line hirdetői tevékenység, reklámozás,

sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, üzleti információk, üzletvezetési tanácsadó szolgálat, üzletvitel sportolók
számára.
41

Coaching (tréning), időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatás, oktatás, riporteri szolgáltatás,

sport-edzőtábori szolgáltatás, sportversenyek rendezése.
( 111 ) 222.331
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00339
( 220 ) 2017.02.02.
( 732 ) PBA Praeventio Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INSURA
( 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).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.332
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( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00472
( 220 ) 2017.02.10.
( 732 ) OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír
ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült
poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.
18

Táskák; hátizsákok; kulcstartók; esernyők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; felsőruházat; pólók; pulóverek; dzsekik; kabátok; melegítő felsők;

melegítőalsók;szabadidő ruházat; ujjatlan pólók, trikók; zoknik; nadrágok; sálak; sapkák; lábbelik.
28

Játékszerek; oktatási célú játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékzsetonok; játékkészletek;

társasjátékok; táblajátékok; karácsonyfadíszek; plüss játékok.
41

Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek
szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;
oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;
oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási klub szolgálatások; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése,
rendezése; képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.
( 111 ) 222.333
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 02729
( 220 ) 2016.08.25.
( 732 ) Szatmári Nóra, Budapest (HU)
( 541 ) KRISTÁLYHARMONIZÁCIÓ
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.334
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( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00063
( 220 ) 2017.01.07.
( 732 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 222.335
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00067
( 220 ) 2017.01.06.
( 732 ) Gyovai-Farkas Edina, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák;

iskolatáskák; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; kulcstartók; strandtáskák.
25

Női, férfi, gyermek alsó- és felsőruházat; táskák; cipők; csecsemőkelengyék; fürdőnadrágok, fürdőruhák,

fürdőköpenyek; kötöttáruk; melegítők, szvetterek; övek; pizsamák; sapkák, sálak; öltözék kiegészítők.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.336
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00198
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
9

Nyomtatók.
Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

rögzített.
41

Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.
42

Felhőalapú számítástechnika.

( 111 ) 222.337
( 151 ) 2017.08.29.
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( 210 ) M 16 04070
( 220 ) 2016.12.28.
( 732 ) LOLISUN s.r.o., Král'ovský Chimec (SK)
( 740 ) Szűcs István, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények;

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
41

Nevelés; szakmai képzés.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 111 ) 222.338
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03941
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Réka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.339
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03940
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Réka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.340
( 151 ) 2017.08.29.
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( 210 ) M 16 02445
( 220 ) 2016.07.26.
( 732 ) Bartha Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kallai Pál Sándor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 222.341
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00060
( 220 ) 2017.01.09.
( 732 ) BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BANDI
( 511 ) 14

Nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek); mandzsettagombok; órás termékek, kivéve órakészítéshez

használt eszközök és időmérő eszközök.
18

Bőrök és műbőrök; bőröndök, útitáskák [poggyász); poggyász; hátizsákok, iskolatáskák; irattáskák,

aktatáskák; diplomatatáskák; kézitáskák; alkalmi táskák [clutch); erszények, pénztárcák; levéltárcák; ernyők,
esernyők; ruhatáskák utazáshoz.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; ingek; kabátok, dzsekik; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey

jacket); férfi öltönyök; dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek; mellények [gilet]; nyakkendők; csokornyakkendők;
övek [ruházat]; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; zoknik; alsóruházat, fehérneműk; derékszíjak, övek;
sálak; díszzsebkendők [ruházat]; kesztyűk [ruházat]; spanyol övek [szmokinghoz].
35

Ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés; rádiós reklámozás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti információk;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; kereskedelmi- vagy reklámcélú
vásárok szervezése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékbevezetések
tervezése, szervezése; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; termékek eladásáról és vételéről szóló
szerződések közvetítése.
( 111 ) 222.342
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03877
( 220 ) 2016.12.09.
( 732 ) ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest
( 541 ) MINIMÁR TARIFA
( 511 ) 35
37

Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
M2048
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Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

42

Ügyfélszolgálati tevékenység.

( 111 ) 222.343
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03605
( 220 ) 2016.11.15.
( 732 ) Szalontai László Béla 100%, Kompolt (HU)
( 740 ) dr. Pozderka Gábor, Budapest
( 541 ) Balatonica
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.344
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03601
( 220 ) 2016.11.17.
( 732 ) Pásztor Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek, kicsinyített járműmodellek, fantázia modellek és alkatrészeik, valamint sportcikkek,

távirányítós modellek.
( 111 ) 222.345
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03310
( 220 ) 2016.10.18.
( 732 ) Rákvakcina BVM Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra;

biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai
szövetkultúrák gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati
használatra; élő szövetből álló sebészeti implantátumok; erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyhatású
adalékanyagok; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti
készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati
használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra;
szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szteroidok; vakcinák [oltóanyagok]; vegyi készítmények állatgyógyászati
használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati
használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vér gyógyászati használatra; vérplazma.
10

Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; állatgyógyászati készülékek és eszközök; befúvó

készülékek, inszufflátorok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati
használatra; gyógyászati készülékek és eszközök; hipodermikus fecskendők; injekciós fecskendők; injektorok
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gyógyászati használatra; mikrodermabráziós készülékek; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra

sejtszámlálók; tűk orvosi használatra; ultraibolya lámpák gyógyászati használatra; ultraibolya sugárszűrők
gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi
rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumok; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.
( 111 ) 222.346
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 04013
( 220 ) 2016.12.21.
( 732 ) GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvkötészeti termékek.

18

Műbőr végáruk.

27

Padlóburkoló termékek, nem textil anyagú tapéták.

( 111 ) 222.347
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 04012
( 220 ) 2016.12.21.
( 732 ) Terramark Markencreation GmbH, Bremen (DE)
( 300 ) UK00003194604 2016.11.02. GB
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Szoftver webshopban vagy elektronikus áruházban található termékekre vonatkozó információ eléréséhez és

felhasználásához.
35

Reklámozás, elsősorban tanácsadás, koncepció kialakítása és megvalósítás szponzoráció,

közönségkapcsolat, és eseménymarketing, mobil marketing, imázs PR, személyiség PR, online PR, termék PR és
márkanév PR területére vonatkozóan; nyomtatott anyagok kiadása elektronikus formában is reklámozás céljából;
promóciós események, kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése és megvalósítása kereskedelmi és
reklámozás céljából; rádió-, TV- és nyomtatott hirdetés, valamint interneten történő reklámozás; promóciós
marketing elsősorban a fent említett médiákban és a fent említett médiákon keresztül az ezen osztályba tartozó
prezentációk és egyéb információ ajánlatok megvalósítása reklámozási célból, kereskedelmi célból és az
ügyfelekkel és érdeklődő partnerekkel történő kommunikáció céljából elsősorban az interneten;
reklámkampányok kidolgozása és megvalósítása, hirdetések elhelyezése, közvetlen postai úton történő
reklámozás, termékbemutatók és roadshowk reklámozás céljából; reklámozás, elsősorban vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos koncepciók felvázolása reklámoz és marketing szempontjából (ügyfélkapcsolati
menedzsment), valamint ügyfélterület működtetése és vendég utazások kivitelezése harmadik fél számára;
reklámcélú áruk kivitelezése és terjesztése; kereskedelmi promóció harmadik fél számára; üzleti menedzsment,
nevezetesen karrier tervezés, szervezeti és üzleti karrier kontroll és marketing szolgáltatások egyéneknek,
elsősorban sportolóknak, a magánéletükre vonatkozóan; humán erőforrás szolgáltatások, elsősorban személyzeti
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és hosztesz szolgáltatások; vállalati és szervezeti tanácsadás; kereskedelmi tranzakciók továbbítása; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése harmadik fél részére; marketing, elsősorban
értékesítési hálózatok felállítása, marketing harmadik fél részére digitális hálózatok területén; piackutatás, piaci
elemzés, közvélemény-kutatás, reklámkutatás, ezek digitális hálózatokban is; a fent említett szolgáltatások
interaktív kommunikációs (számítógép-) rendszerek által is; rádió-, film- és televízió produkciók, ugyanezek
adat-, információ és kommunikációs rendszerek terjesztésére vonatkozóan, nevezetesen reklámfilmek és
márkanév imázsfilmek készítése; adatbank szolgáltatások, nevezetesen számítógépes adatbanki adatok
összegyűjtése; szervezeti konzultáció és kommunikációs kampányok szervezési koncepcióinak összeállítása
elsősorban események, szponzoráció, közönségkapcsolat és reklámozás területén, integráció különböző általános
marketing kommunikációs formákba.
38

Adatbanki szolgáltatások, nevezetesen hozzáférési idő kölcsönzése adatbankokhoz.

41

Szórakoztatás; kulturális és sportesemények megszervezése és lebonyolítása; rádió-, film- és televízió

produkciók, ugyanezek adat-, információ és kommunikációs rendszerek terjesztésére vonatkozóan kivéve
reklámfilmek és márkanév imázs filmek készítése; kulturális és sportesemények szervezése és lebonyolítása
munkavállalók, ügyfelek vagy más célcsoportok (inszentív) megjutalmazása céljából, amelyek ebbe a csoportba
tartoznak; élő események lebonyolítása; játékok biztosítása az interneten; nyomtatott termékek kiadása és
megjelentetése (kivéve reklámozás célból), valamint elektronikus média, melyek ebbe az osztályba tartoznak,
elsősorban interneten történő publikálásra, más adathálózatokban, valamint multimédiás technikák segítségével;
az előbb felsorolt szolgáltatások interaktív kommunikációs (számítógép-) hálózatokon keresztül; internet
megjelenés szerkesztői felügyelete.
42

Weboldalak készítése és fenntartása, elsősorban internetes honlapok és weboldalak, intranet/extranet

megjelenések, online közösségek, online portálok és online shopok; számítógépszoftverek tervezése; tanácsadás
honlapokra és internet oldalakra vonatkozóan; memóriabankok kölcsönzése és fenntartása webhelyként való
felhasználásra harmadik fél számára (hosting); adatbank szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolás;
kommunikációs kampányokra vonatkozó technikai konzultáció és technikai koncepciók összeállítása,
összeállítása elsősorban események, szponzoráció, közönségkapcsolat és reklámozás területén, valamint
integráció különböző általános marketing kommunikációs formákba; védjegyek, márkák és logók tervezése.
45

Védjegyekkel kapcsolatos adminisztráció (oltalmi jogok), beleértve márka tanácsadást, melyek ebbe az

osztályba tartoznak; szerzői jogok és kereskedelmi oltalmi jogok érvényesítése mások számára.
( 111 ) 222.348
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 04010
( 220 ) 2016.12.21.
( 732 ) Nagy Gábor, Vásárosnamény (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült almapüré, alma chips, almaszirom, aszalt alma,
almazselék, alma gyümölcskocsonya, alma lekvár, alma zselé.
30

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült cukorkák, nyalókák, gumicukor.
32

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült almalé, üdítőitalok, alkoholmentes almabor, préselt
gyümölcslé, almasör, szirupok üdítőkhöz, alma szirup, szörp.
33

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült almabor (cider), pálinka, párlat.
( 111 ) 222.349
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( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 04006
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 100%,
Szentendre (HU)
( 740 ) Zsilinszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; csészék; csészealjak; edények; ivóedények;

ivópoharak; kancsók; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.
25

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 222.350
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00844
( 220 ) 2017.03.10.
( 732 ) Méhész Zsolt, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Csernik Péter, Eger
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.351
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00470
( 220 ) 2017.02.10.
( 732 ) OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OK PROJECT
( 511 ) 9

Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír
ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült
poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.
18

Táskák; hátizsákok; kulcstartók; esernyők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; felsőruházat; pólók; pulóverek; dzsekik; kabátok; melegítő felsők;

melegítőalsók;szabadidő ruházat; ujjatlan pólók, trikók; zoknik; nadrágok; sálak; sapkák; lábbelik.
28

Játékszerek; oktatási célú játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékzsetonok; játékkészletek;

társasjátékok; táblajátékok; karácsonyfadíszek; plüss játékok.
41

Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási
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tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek

szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;
oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;
oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási klub szolgálatások;pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése, rendezése;
képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.
( 111 ) 222.352
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00465
( 220 ) 2017.02.13.
( 732 ) TABELLO System Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KOALA
( 511 ) 41

Nevelés, oktatás, hátrányos helyzetű gyerekek oktatása.

( 111 ) 222.353
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00471
( 220 ) 2017.02.10.
( 732 ) OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OK CENTER
( 511 ) 9

Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír
ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült
poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.
41

Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek
szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;
oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;
oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási klub szolgálatások;pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése, rendezése;
képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.
( 111 ) 222.354
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00336
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) Molnár Szabolcs, Csopak (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Guden
( 511 ) 33

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.355
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00335
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) "Jásdi Pince" Kft., Csopak (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Olaszrizling szerintünk
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.356
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00202
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) ZENTIVA S.A., Bucharest (RO)
( 740 ) SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POBILAN
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények humángyógyászati használatra.

( 111 ) 222.357
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00201
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Kovács Vivien, Csákvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Ruházati cikkek lovak számára.

31

Élő lovak.

43

Lovak bértartása.

( 111 ) 222.358
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00200
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 7
9

Nyomtatók.
Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

rögzített.
41

Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.
42

Felhőalapú számítástechnika.

( 111 ) 222.359
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00199
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
9

Nyomtatók.
Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

rögzített.
41

Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.
42

Felhőalapú számítástechnika.

( 111 ) 222.360
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00062
( 220 ) 2017.01.06.
( 732 ) Gábossy Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZEGA MARKET
( 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.
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.
31

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

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
( 111 ) 222.361
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03868
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Poly-clip System GmbH & Co. KG, Hattersheim (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém záró-klipszek és -hurkok csomagolások lezárására.
M2055
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Záró-klipszek és -hurkok felhelyezésére szolgáló elektromos készülékek és gépek.

8

Záró-klipszek és -hurkok felhelyezésére szolgáló kézi működtető készülékek.

20

Műanyag záróklipszek és -hurkok csomagolások lezárására.

( 111 ) 222.362
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03830
( 220 ) 2016.12.05.
( 732 ) Kaczmarski Tamás Gábor, Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 25

Sportruházat.

28

Testnevelési és sportcikkek.

41

Nevelés; szakmai képzés, sporttevékenységek; akadémiák, klubszolgáltatások; sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, üdülőtábori szolgáltatások; oktatás,
oktatási tárgyú információk.
( 111 ) 222.363
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03829
( 220 ) 2016.12.06.
( 732 ) Schönleber Aranka, Zalaszántó (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Apotheca Naturae S. Ari
( 511 ) 33

Alkoholos eszenciák; alkoholos kivonatok; emésztést segítő italok [tömény italok és likőrök];

gyümölcstartalmú alkoholos italok; pálinkák; brandyk; szeszes italok.
( 111 ) 222.364
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03828
( 220 ) 2016.12.06.
( 732 ) Horváth Antal, Újszilvás (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nyílászárók; tartozékok

nyílászárókhoz; ablakok, nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből;
ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; garázskapuk; külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból; redőnyök nem fémből; párkányok nem fémből.
( 111 ) 222.365
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03854
( 220 ) 2016.12.08.
( 732 ) Bodnár Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

táskák, utazótáskák és bőröndök.
25

Ruházati termékek, övek.

( 111 ) 222.366
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03706
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) Molnár Nikolett, Budapest (HU)
( 541 ) Pombag
( 511 ) 14
18

Táskakiegészítőként szolgáló kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek.
Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; a 14-es és 18-as áruosztályokból megjelölt termékekkel kapcsolatos online kereskedelmi

ügyletek (webáruház); kereskedelmi adminisztráció.
( 111 ) 222.367
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03566
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Dr. Bercsényi Erika, Győr
( 541 ) Pannonhalmi Bíborágyas Cigánymeggy Pálinka
( 511 ) 33

Pálinka.

( 111 ) 222.368
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03427
( 220 ) 2016.10.28.
( 732 ) Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Eckert Ádám, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.369
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00569
( 220 ) 2017.02.20.
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( 732 ) Crayola Properties, Inc., Easton, Pennsylvania (US)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Markerek; rajzpapír; papír-írószer árukat, markereket, rajzpapírt és tematikus nyomdakészletet tartalmazó

foglalkoztató készletek.
( 111 ) 222.370
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00313
( 220 ) 2017.01.31.
( 732 ) Mezo Lézer Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Veresegyház (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BEAUTIQUE
( 511 ) 44

Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; bőrápolási

szolgáltatások; bőrkezelési szolgáltatások; lézeres, dermarolleres és mezoterápiás bőrápolási és bőrkezelési
szolgáltatások; szépségszalonok; kozmetikai szolgáltatások; kozmetológiai szolgáltatások.
( 111 ) 222.371
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00308
( 220 ) 2017.01.31.
( 732 ) MagnetWallCorp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Valkai István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 111 ) 222.372
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00039
( 220 ) 2017.01.05.
( 732 ) TV2 Médiacsoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ninja Warrior Hungary
( 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
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.373
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00036
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) FMRH Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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).
( 111 ) 222.374
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00030
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NINCS KARÁCSONY KEVIN NÉLKÜL!
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.375
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 17 00029
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) aszúday
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

41

Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 222.376
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03131
( 220 ) 2016.10.05.
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( 732 ) Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Média Hungary
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.377
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03521
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) International Ltd, Group Corp., Panama City, El Dorado (PA)
( 740 ) Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Állati eredetű szén; állati eredetű szénkészítmények; égést elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok

motorüzemanyagokhoz]; hordozóanyagok talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; komposzt; műtrágyák;
műtrágyázó készítmények; termőföld; tölgyfagubacs; tőzegkockák kertészet számára; tőzeg [trágya].
4

Brikett (tüzelési); fabrikett; faforgács világításhoz; faszén [tüzelőanyag]; gyújtósok; tőzegbrikett

[tüzelőanyag]; tőzeg [üzemanyag]; tűzifa.
16

Blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];
csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú
papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hajtogatókartonok [irodai
cikkek]; hírlevelek; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru];
műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok;
nyomtatványok; nyúlékony müanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papír; papíráruk; poszterek; prospektusok; írótollak; karton;
kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék,
füzetek; könyvek; levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;
állásközvetítő irodák; bérszámfejtés; gépirási szolgáltatások; iratmásolás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
keresőmotor optimalizálása; kiszervezett vállalatirányítás; munkaerő-toborzás; marketing; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; titkársági
szolgáltatások.
( 111 ) 222.378
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03385
( 220 ) 2014.02.11.
( 732 ) POLICHEM S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 541 ) CICLOTAU
( 511 ) 3

Ciklopirox-olamint tartalmazó szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; ciklopirox-olamint
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tartalmazó kozmetikai cikkek; ciklopirox-olamint tartalmazó hajápolók.

5

Ciklopirox-olamint tartalmazó gyógyszerészeti készítmények; ciklopirox-olamint tartalmazó egészségügyi

készítmények gyógyászati célokra; ciklopirox-olamint tartalmazó, gyógyászati használatra kialakított diétás
anyagok; ciklopirox-olamint tartalmazó ragasztószalagok gyógyászati célokra; ciklopirox-olamint tartalmazó
kötszeranyagok.
( 111 ) 222.379
( 151 ) 2017.08.29.
( 210 ) M 16 03676
( 220 ) 2016.11.22.
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, Magyarországról származó újságok.

( 111 ) 222.380
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03911
( 220 ) 2016.12.13.
( 732 ) Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)
( 740 ) dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; túró; túrókészítmények; tejalapú italok; sajtok; vajkészítmények.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

43

Kávézói szolgáltatások.

( 111 ) 222.381
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03930
( 220 ) 2016.12.15.
( 732 ) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; 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; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 111 ) 222.382
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 04052
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Sager Pharma Kft., Budapest (HU)
Mácsai Péter, Érd (HU)
( 541 ) Revicet
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
( 111 ) 222.383
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 04062
( 220 ) 2016.12.27.
( 732 ) Fodor Marianna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Műsoros DVD-k.
Balett oktatás, balett nyújtás; tánc oktatás; nyomtatott anyagok kiadása; dokumentumok, oktatókönyvek

kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása.
( 111 ) 222.384
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 04061
( 220 ) 2016.12.27.
( 732 ) dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szabó Tamás, Szeged
( 541 ) JAVAS
( 511 ) 5
16

Gyógyteák; herbateák, gyógyászati használatra; gyógynövények.
Bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékonyra fűzött könyvek; folyóiratok; könyvek; nyomtatványok; nyomtatott

publikációk; oktatási eszközök, a készülékek kivételével.
30

Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

( 111 ) 222.385
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00116
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.386
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( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00111
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Creatif
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.387
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00112
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.388
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00102
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) elektroBraktár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bsmárkabolt
( 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).
( 111 ) 222.389
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00101
( 220 ) 2017.01.11.
( 732 ) Fodor Ildikó, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, táskák, kiegészítők, sapkák, sálak.

( 111 ) 222.390
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03654
( 220 ) 2016.11.22.
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( 541 ) 911 BURGER PIZZA
( 511 ) 32

Ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; szénsavas italok; vizek [italok].

39

Áruk csomagolása; áruk raktározás; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; termékek csomagolása.

43

Étkezdék; éttermek; gyorséttermek.

( 111 ) 222.391
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00236
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Frontember
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; 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.
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.392
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00379
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) PBA Praeventio Zrt. 100%, Győr (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.393
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 17 00624
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.394
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03664
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők; borítékok [papíráruk]; ceruzatartók; címkék papírból vagy
kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolópapír; dossziék [papíráruk}; dossziék [papíráruk]; elválasztó lapok,
regiszterek iratrendezökhöz; fatartalmú papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékszalagok
számítógép-nyomtatókhoz; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs;
golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezök; iratgyűjtók, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kapcsok,
iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írógépszalagok,
festékszalagok; írógépszalagok, festékszalagok; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; iskolaszerek
[papíráruk]; mappák; naptárak; noteszok; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari};
papír; papír-írószer áruk; papírszalagok; pauszpapír, szabásminta papír; ragasztószalagok irodai vagy háztartási
célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra;
rajztáblák; rajzszegek; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; többmásolatos papírok
[írószer]; tűzőgépek [irodai cikkek].
( 111 ) 222.395
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03661
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.396
( 151 ) 2017.08.30.
( 210 ) M 16 03659
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wine Concept Fizzy
( 511 ) 33

Borok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 222.397
( 151 ) 2017.08.31.
( 210 ) M 16 03934
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) KREATÍV Médiamix Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapás Lilla, Budapest
( 541 ) kesport
( 511 ) 35

Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése.
41

Szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

( 111 ) 222.398
( 151 ) 2017.08.31.
( 210 ) M 16 03933
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Rékasy Bálint, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
42

Csokoládé készítmények, kekszek, bonbonok, pralinék, cukorkák, pékáru, mézeskalács, cukrászáru.
Iparművészeti tervezés.

( 111 ) 222.399
( 151 ) 2017.08.31.
( 210 ) M 16 03932
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( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) dr. Fehér Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés
kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások
számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok
értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;
pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.
42

Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,
mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
tudományos kutatás.
A rovat 156 darab közlést tartalmaz.
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