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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 16 01940
( 220 ) 2016.06.08.
( 731 ) dr. Janits László, Budapest (HU)
Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza
( 541 ) VÁROSI JÓGI
( 511 ) 25

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

pólók, tajcsi nadrág, jóga nadrág.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ülőpárna, jóga szőnyeg.
41

Tajcsi, jóga, csikung oktatás, meditáció, légző gyakorlatok, fizikai jóga, női bölcsesség jóga, spirituális

tanítások, megvilágosodás tanítások szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03835
( 220 ) 2016.12.02.
( 731 ) Vantap Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Hotel Savoy
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások
ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,
panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
(tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 16 03836
( 220 ) 2016.12.02.
( 731 ) Vantap Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Hotel Savoy Budapest
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások
ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,
panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
(tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 16 04030
( 220 ) 2016.12.22.
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( 731 ) dr. Balogh Sándor, Budapest (HU)

( 541 ) Év családorvosa a Kárpát-medencében
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás szakmai ismereteinek bővítése).
Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéshez szükséges

elemzések, kutatások).
44

Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

( 210 ) M 17 00210
( 220 ) 2017.01.23.
( 731 ) Emberi Erőforrások Mininsztériuma, Budapest (HU)
( 740 ) Lehotzky Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hüségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi - vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat
szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; cirkuszok;

coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
M2185
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 210 ) M 17 00274
( 220 ) 2017.01.27.
( 731 ) Barta Trading Külkereskedelmi, Áruforgalmazási és Piacszervezet Építő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Mechanikus lopásgátlók személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók és motorkerékpárok védelmére.

( 210 ) M 17 00515
( 220 ) 2017.03.14.
( 731 ) Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)
( 740 ) Koncz Ferenc, Szerencs
( 541 ) Csokoládé Karnevál
( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek
karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás
édességek; pralinék.
( 210 ) M 17 00516
( 220 ) 2017.03.14.
( 731 ) Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)
( 740 ) Koncz Ferenc, Szerencs
( 541 ) Csokoládé Farsang
M2186
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Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek
karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás
édességek; pralinék.
( 210 ) M 17 00576
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Petri Barbara, Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftver (rögzített programok); rögzített számítógépes programok; számítógépes programok (letölthető

szoftver), számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, prospektusok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítógépes fájlkezelés;

online reklámozás számítógépes hálózaton; adatgyűjtés központi fájlban.
38

Telekommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott üzenet- és képátvitel; kommunikáció

számítógépes terminálok; elektronikus üzenetküldést nyújtó távközlési kapcsolatokat egy globális számítógépes
hálózaton keresztül távközlési kapcsolatok; információk, üzenetek, adatok, képek, hangok; továbbítása és cseréje
az adatbázisokban tárolt adatokhoz; szolgáltatások közvetlen párbeszéd (adatátvitel, hangok és képek) keresztül a
globális számítógépes hálózaton; ebook, vitafórumok az interneten; adatok letöltése, számítógépes fájlok,
számítógépes szoftverek, számítógépes programok, videók, hangok és filmek kölcsönzése, globális számítógépes
hálózatok.
41

Oktatás, nyelvoktatás, online nyelvoktatás, énekoktatás, online énekoktatás, nevelés, kultúrális tevékenység;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csapatépítés baba-mama foglalkozások,
on-line baba-mama foglalkozások, on-line baba-mama énekoktatás; elektronikus kiadványok könyvek,
folyóiratok és cikkek online megjelentetése, biztosítása, letölthető és nem letölthető elektronikus on-line
kiadványok szerkesztése és megjelenése, szövegek (kivéve reklámszövegek), illusztrációk, könyvek, folyóiratok,
újságok, magazinok és on-line felületek, honlapok részére.
( 210 ) M 17 00626
( 220 ) 2017.02.23.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 00627
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( 220 ) 2017.02.23.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 00728
( 220 ) 2017.03.02.
( 731 ) Fu Ming 100%, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 541 ) One Belt One Road (Hungary) Agri Tourism Investment Group
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Bérházak kezelése; biztosításközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások
bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; valutakereskedelem és pénzváltási
szolgáltatások.
37

Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,
építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,
takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók
felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,
kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe
helyezése, kőfejtés, kőműves munkák, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések
telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése, öntözőberendezések üzembe
helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás, ruhatisztítás, ruhavasalás,
számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe
helyezése és javítása, tetőfedő munkák, tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása,
útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek
javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások, vízvezeték-szerelés.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;
fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;
manikűr; masszázs; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi, idősotthoni
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 210 ) M 17 00915
( 220 ) 2017.03.21.
( 731 ) V-SEGAL Gasztronómiai Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Segal Emese, Budapest

( 541 ) BESZÉLŐ CSILLAGKÉPEK
( 511 ) 35

Asztrológiai képzéssel, elemzéssel, horoszkópkészítéssel, -elemzéssel kapcsolatos termékek - ezek

bemutatására szolgáló kártyacsomag - reklámozása, kereskedelme.
41

Asztrológiai képzés, elemzés.

45

Horoszkópkészítés, -elemzés.

( 210 ) M 17 00955
( 220 ) 2017.03.23.
( 731 ) Dexit Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Tornai Attila Mihály, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 30
43

Eszpresszókávé; kávé alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; jegeskávék.
Kávéház.

( 210 ) M 17 00964
( 220 ) 2017.03.23.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)
( 740 ) Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).
( 210 ) M 17 00984
( 220 ) 2017.03.24.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

( 541 ) A Szabó család
( 511 ) 35
38

Reklámozás.
Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kivéve faxok

továbbítása.
41

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

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek,
filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra,
fotóriportok készítése klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,
mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,
nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók
szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi
produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.
( 210 ) M 17 00986
( 220 ) 2017.03.24.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Ki nyer ma?
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása,
fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás,
forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezés és lebonyolítása,
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás,
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,
oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem lekérhetők, online, nem
letölthető videók biztosítása, óvodák (nevelés), rádió- és televíziómüsorok készítése, rádiós szórakoztatás,
riporteri szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,
színházi produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 210 ) M 17 01017
( 220 ) 2017.03.27.
( 731 ) Juhász Angelika, Pécel (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.
M2190
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Ingatlannal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01087
( 220 ) 2017.03.31.
( 731 ) Szanálási Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Gábor Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01111
( 220 ) 2017.04.05.
( 731 ) Kése Melinda Romola 1/1, Pécs (HU)
( 740 ) Dr.Nagy Mária, Pécs
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; fuvarozás, áruszállítás; postai úton

rendelt áruk kézbesítése; termékek csomagolása.
( 210 ) M 17 01117
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés.

( 210 ) M 17 01124
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 740 ) Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POST FOR RENT
( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverek.
Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;
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online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

42

Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01127
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 740 ) Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverek.
Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.
42

Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01141
( 220 ) 2017.04.05.
( 731 ) Kiss Anna, Gyál (HU)
( 541 ) ÉLETMESE
( 511 ) 16
45

Nyomdaipari termékek.
Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott temetői szolgáltatások, búcsúztató, temetkezési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01171
( 220 ) 2017.04.07.
( 731 ) Szini Béla, Budapest (HU)
Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bar Fabbrica
( 511 ) 43

Kantinok, büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás; kávéházak.

( 210 ) M 17 01223
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Crowdfunder Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BizLounge
( 511 ) 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01294
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( 220 ) 2017.04.21.
( 731 ) Nakama & Partners Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és

reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások.
38

Internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok fórumai (chat szobák), televíziós műsorszórás,

közvetítés.
41

Bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, előadóművészek

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek.
( 210 ) M 17 01350
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) Novák Norbert, Tiszalök (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Bútorhuzatok textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok.

39

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok
textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok szállítása, csomagolása és raktározása.
40

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok
textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok gyártása és összeszerelése mások számára.
( 210 ) M 17 01364
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIVE LIFE YOUR WAY - BE THE HERO YOU ARE - #BeTheHeroYouAre
( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01396
( 220 ) 2017.04.27.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) ALMOWILL-DUO
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra.
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( 210 ) M 17 01423
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Németh Tímea 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók
készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; dvd- és cd-rom filmgyártás; eredeti felvételek készítése;
fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképészeti reprodukciók kölcsönzése; fényképszerkesztés; filmek és
videofilmek gyártása; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártás; filmgyártás oktatási
célokra; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek
készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése;
hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés;
hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése;
hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok gyártása; kamerák kölcsönzése;
különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; multimédiás szórakoztatás
biztosítása weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok
készítése; oktatási filmek gyártása; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése filmekhez
és videókhoz; stúdiók bérbeadása; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók
rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók
számára; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok
formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; tévé műsorok készítése; videó szerkesztés;
videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése.
( 210 ) M 17 01424
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) dr. Frányó Ágnes, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

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

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy
szállításhoz.
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
8

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

( 210 ) M 17 01425
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Szegedi Ferenc, Budapest (HU)
( 541 ) baballino
( 511 ) 25

Kisgyermek ruházat; ruházati cikkek.

( 210 ) M 17 01431
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) GalCap Merkur Palota Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dezső és Társai 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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01433
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tapolca (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Gergely, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 17 01442
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Dentsply IH AB, Mölndal (SE)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) EXUDRAIN
( 511 ) 10

Seb-csőszívó berendezés.

( 210 ) M 17 01451
( 220 ) 2017.05.04.
( 731 ) Csikós János 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények(az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2195

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 17 01496
( 220 ) 2017.05.08.
( 731 ) MODELL&HOBBY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyarmati János ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

Csúszdák [játékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék babák, játék léggömbök, játék

pisztolyok, játék sárkányok, játék automaták nem érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós
vevőkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, készülékek elektronikus
játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők, kirakós játékok [puzzle], labdák
labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek], plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülőgépek,
siklóernyők, táblajátékok, távirányítású játékjárművek, teke, kugli [játékok], építőjátékok,
építőkockák[játékszerek], trükkös játékok, rádió-távvezérlésű modellautók, modellmotorok, modellhelikopterek,
modellhajók, modellrepülők, modelltankok, elektromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), műanyag makettek
(ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték kiegészítők, gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok,
játéksárkányok, műanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa gyermekjátékok.
( 210 ) M 17 01520
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Hajagos János Péter 100%, Biatorbágy (HU)
( 546 )
( 511 ) 14
36

Nemesfémek és ötvözeteik.
Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 17 01531
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) AG-Movement System Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi

fogyasztásra; c-vitamin készítmények; b-vitamin készítmények; a-vitamin készítmények; d-vitamin
készítmények; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek;
étrendkiegészítő italok; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; folyékony vitaminkiegészítők; multivitamin
készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati
célú étrendkiegészítők emberek számára; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin
cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitamintabletták.
9

Elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok; exponált

mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; média tartalmak; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); műsoros
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cd-lemezek; műsoros kazetták; műsoros lemezek; számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek;

számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];
borítók napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; szemüveg- és
napszemüvegtokok.
16

Ajándékkönyvek; bőr borítók határidőnaplókhoz; képeskönyvek; jegyzetkönyvek; kézikönyvek

[útmutatók]; kihajtós könyvek; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék, brosúrák; könyvek borításához
használt papír; papír könyvborítók; spirálkötésű könyvek; szakkönyvek, kézikönyvek; tájékoztató könyvek;
tankönyvek.
28

Akadályok, gátak atlétikai edzésekhez; atléták által használt gyanták; beltéri fitnesz készülékek; botok

gimnasztikához; csukló- és bokasúlyok edzéshez; csuklósúlyok edzéshez; csuklóvédők atlétikai használatra; edző
felszerelések sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; evezőgépek; felfújható labdák sportoláshoz;
fitness labdák; fitnesz gépek; gimnasztikai labdák; hasizom erősítő eszközök; jógablokkok; jógalabdák;
jógaszalagok; kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok atlétikai használatra; lábsúlyok testedzéshez;
lábsúlyok [sportcikkek]; sportgyűrűk; sportfelszerelés; súlyemelő kesztyűk; súlyemelő övek [sportcikkek];
súlyemelő padok; súlyzó rudak [súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók; súlyzók [súlyemeléshez];
testedző eszközök; testedző berendezések; testépítő berendezések [edzéshez]; testformáló eszközök [edzéshez];
torna- és sporttermékek; tornaeszközök; tornagyűrűk; tornapadok; ugrálókötelek; zsámolyok, székek
testedzéshez, tornához.
41

Aerobik versenyek; atlétikai versenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások

szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése, rendezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési
szemináriumok lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú
konferenciák tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú
konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és
lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; versenyek lebonyolítása az interneten;
versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek
szervezése és lebonyolítása.
42

Digitális vízjellel való ellátás; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; online

weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; szakszövegek írása; weboldalak
tervezése, létrehozása és programozása; weboldal frissítési szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01535
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) CHANEL, NEUILLY SUR SEINE (FR)
( 300 ) 40-2016-106353 2016.11.30. KR
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GABRIELLE
( 511 ) 3

Szappanok személyes használatra; tusfürdők; samponok; kozmetikumok; testolaj; testápolók

(kozmetikumok); smink; illatanyagok; kölni; parfümös vizek; virágkivonatok [parfümök]; illatosított kivonatok
parfümökhöz; dezodorok személyes használatra; haj-illatosítók.
( 210 ) M 17 01543
( 220 ) 2017.05.29.
( 731 ) Medcom Kft. 50%, Budapest (HU)
Dr. Paulai Zsolt Axel 25%, Budapest (HU)
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Dr. Paulai Alex 25%, Budapest (HU)

( 541 ) MediGuard
( 511 ) 44

Gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások az
interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; gyógyszerek adagolása.
( 210 ) M 17 01544
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrendes
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01560
( 220 ) 2017.05.12.
( 731 ) Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) Palota Hotel
( 511 ) 39

Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;
idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori
szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,
sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési
csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával
kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);
foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az
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interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;
foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.
( 210 ) M 17 01561
( 220 ) 2017.05.12.
( 731 ) Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) Hotel Palota
( 511 ) 39

Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;
idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori
szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,
sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési
csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával
kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);
foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az
interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;
szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;
foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.
( 210 ) M 17 01579
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám szolgáltatások.
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Virtuálistúra készítési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01580
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Dékányné Kovács Tünde 80%, Budapest (HU)
Dékány Dóra 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; öntetek, szószok.

( 210 ) M 17 01582
( 220 ) 2017.05.15.
( 731 ) HAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Vértesboglár (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01585
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tókos Lóránt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01649
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( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) DENTHA Fogászati Betéti Társaság 1/1, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Benedekné Dr. Tóth Anikó, Szeged
( 541 ) DENTHA
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01651
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Online Air Kft 100%, Budaörs (HU)
( 740 ) Kalácska Gábor, Budapest
( 541 ) Hello FM
( 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).
( 210 ) M 17 01665
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 4iG
( 511 ) 9

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

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

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

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi,optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez kiskereskedelme.
38

Távközlés.

41

Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

42

Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftverfejlesztés és fenntartás;

modem és faxmodem installálás.
( 210 ) M 17 01666
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

M2201

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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.
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 szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 01667
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Axis
( 511 ) 9

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 01668
( 220 ) 2017.05.18.
( 731 ) Szász János, Budapest (HU)
( 541 ) TM-Szidhi
( 511 ) 16

Nyomtatványok.

41

Oktatás, szórakoztatás, sportszolgáltatások, nevelés, szakmai képzés.

44

Emberi egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01676
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Hungarian Travel Agency Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kikvadze Irakli, Budapest
( 541 ) Lobiano
( 511 ) 43

Vendéglátás.
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( 210 ) M 17 01678
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Forenszki József Róbert, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01679
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Metics Krisztián, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, 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.

38

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

( 210 ) M 17 01680
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Koczka-Kiss Ilona, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; oktatásszervezés.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mélyfaszciás manuál terápia;

masszázs; kiropraktika; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések.
( 210 ) M 17 01690
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Hosszú Dávid, Mezőtúr (HU)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REVOMATIC
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01694
( 220 ) 2017.05.23.
( 731 ) Brunyai Pince kft 100%, Siklós (HU)
( 740 ) Brunyai Árpád, Siklós
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01699
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Compliance Data Systems Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SECPORTAL
( 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).
( 210 ) M 17 01705
( 220 ) 2017.05.25.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 15
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.
( 210 ) M 17 01706
( 220 ) 2017.05.25.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.
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( 210 ) M 17 01719
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND CRAFTMIX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 01720
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) dr. HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND ZSÉMIX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 01721
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND ZSENDÍTŐ
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 01722
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr Szűcs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND BIBESTIM
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
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élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 01723
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND GREEN MAX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 01743
( 220 ) 2017.05.29.
( 731 ) Gun Brokers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01762
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) MELLIORA
( 511 ) 3
5

Illóolajok, kozmetikai cikkek, krémek-, gélek- nem orvosi célra.
Kenőcsök, krémek, gélek gyógyszerészeti használatra; izületi gyulladások-, reumatikus -, izom- és ízületi

fájdalmak esetén alkalmazható készítmények; köszvény-és isiasz esetén fájdalom csillapítására szolgáló
készítmények; méhmérget tartalmazó gyógyhatású készítmény; gyógynövény kivonatok; illóolajok
gyógyszerészeti használatra.
( 210 ) M 17 01765
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)
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( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest

( 541 ) "EGÉSZSÉGRAKÉTA"
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01768
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01769
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01771
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Kívánságkosár
( 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01781
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Obádovics Richárd, Bátmonostor (HU)
( 740 ) Dr. Sziráczki István, Baja
( 546 )

( 511 ) 29

Zöldséges készételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból
készült készételek; készételek húsból; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főként vadhúst
tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként húst
tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként
halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; főként csirkét tartalmazó készételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek.
30

Chow mein [kínai pirított tésztás étel]; chow mein [tésztaalapú étel]; dobozolt ételek, amelyek rizsből,

valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fajitas [mexikói étel]; főként rizst tartalmazó ételek; főként tésztából álló
ételek; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; ramen [japán
tésztaalapú étel]; rizs alapú ételek; rizsalapú előkészített ételek; snack ételek (gabona alapú -); tésztaalapú
előkészített ételek; aromás ételízesítők [nem illóolajak]; bors [ételízesítő]; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként
történő használatra; citromos ízesítők ételekhez vagy italokhoz; ételek készítéséhez használt eszenciák [nem
illóolajok]; ételekhez adható illatosító anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható ízesítő anyagok [nem
illóolajok]; ételekhez adható pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők; ételízesítők
(fűszerek); ételízesítők [nem illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; fűszeres készítmények
ételekhez; ízesítők ételekhez; kivonatok ételekhez [kivéve éter esszencia és esszenciaolajok]; mandula ízesítések
ételekhez vagy italokhoz; sáfrány [ételízesítő]; só ételízesítéshez; sós ételízesítők állati tápokhoz [nem illóolajok];
sótabletták ételek tartósításához; szintetikus ételsűrítők; ostyák [étel]; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; ételek
(liszttartalmú); liszttartalmú ételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és folyékony készételek; tésztát
tartalmazó készételek; tésztás készételek; rizses készételek; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák
formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; főként rizst
tartalmazó készételek; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burgonyalisztből készült sós készételek.
39

Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

fagyasztott ételek tárolása; tengeri ételek hűtött tárolása; készételek és italok házhozszállítása.
( 210 ) M 17 01787
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 541 ) hello Bringás
( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási Statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01790
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( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási Statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01791
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01794
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Péter Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Víztisztító vegyi termékek.

6

Vízcsövek fémből, vízvezeték szelepek fémből.

7

Vízmelegítők (géprészek), víztelenítő gépek, vízturbinák.

9

Mérőberendezések, mérőműszerek, vízmérők, hidrométerek.

11

Vízellátási berendezések (automata), vízellátó berendezések,vízelosztó, berendezések, vízforralók,

autogejzírek, vízhűtő berendezések, vízkivételi készülékek, vízlágyító készülékek és berendezések, vízmelegítők
(készülékek), vízporlasztó betétek, víztisztító berendezések, vízderítő berendezések, víztisztító készülékek és
gépek, vízvezeték berendezések, vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez, berendezések házi szennyvíz
tisztítására.
37

Vízvezeték-szerelés, vízszigetelés (építőipar).

39

Vízszolgáltatás, vízelosztás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása, vízi járművel történő

szállítás.
40

Vízkezelés.

( 210 ) M 17 01795
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Turán Tünde, Budapest

( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 17 01798
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Xue Xiaode, Vác (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Budapest
( 541 ) fgns
( 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.
( 210 ) M 17 01801
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Szilágyi Nikolett, Alacska (HU)
( 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).
( 210 ) M 17 01802
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Priminer Machine Tools Dongguan Co., LTD, Xinruyi Industrial Park, Huangjiang Town, Dongguan City,
Guangdong Province (CH)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gravírozógépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegcsiszoló / polírozó gépek; üvegvágó gépek; marógépek;

esztergák; vágógépek, vágószerszámok; befejező megmunkálógépek; fenőgépek; szerszámgépek; fémfeldolgozó
gépek; zúzógépek, őrlőgépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok];
robotok [gépek]; oszlopos / nyomatékos fúrók [gépek]; üregelő gépek; optikai hidegmegmunkáló berendezések.
( 210 ) M 17 01823
( 220 ) 2017.06.06.
M2210

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

( 541 ) JBK
( 511 ) 42

Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;
adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és
átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,
kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív
folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók
jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és
helyreállítás; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az
információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes
szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások
megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az
elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;
számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,
programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési
szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása
és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok
összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;
adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó
programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó
számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek
programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek
tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és
kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz
használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek
programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok
tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és
tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;
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weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és
karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
tervező és készítő szolgáltatások weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés weboldal kezelési szolgáltatások;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal hálózatok
tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weblapok
készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos
szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és
karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások
számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőség javításának
területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;
szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók
számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési
szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
szoftverek tervezése és fejlesztése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és karbantartása internetes
hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez; szoftverek karbantartása
internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati
műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver testreszabása; szoftver
készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése,
frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott weblapok létrehozása és
karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép programok felhasználói igények
szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja; számítógép programok telepítése;
számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs rendszerekhez;
számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép
programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;
számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; számítógép-programozással kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos műszaki tanulmányok kidolgozása;
számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó
szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása; számítógépes biztonsággal és
számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes hálózatok
honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes oldalak tervezése;
számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes programfejlesztés; számítógépes
programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes programok frissítése; számítógépes
programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok
készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes programok módosítása; számítógépes
programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes programok tesztelése;
számítógépes programok tervezése; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások;
számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói
szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások;
számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; számítógépes programokkal
kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programozás az
internethez; személyre szabott honlapok programozása; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és
aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok
megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes
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szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása;

számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez
kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;
számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése;
számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése,
vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;
számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftverek és programok
aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások];
számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és karbantartása; számítógépes
szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési szolgáltatások; számítógépes
szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,
javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és karbantartása; számítógépes szoftver
telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató szolgáltatások; számítógépes szoftver
kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver karbantartás és frissítés; számítógépes
szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási szolgáltatások; számítógépes szoftver
írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver frissítése;
számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése
és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver architektúrák tervezése és fejlesztése;
számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes
rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek
programozása; számítógép-programozási szolgáltatások kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz;
programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése számítógépekhez; programok fejlesztése; online
támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók részére; online támogatás számítógépes program
felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése; kommunikációs
rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek
karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapok és internetes oldalak
tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; honlap- és weboldal
tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó berendezések programozása; adatbázisok
fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; webtárhely
biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás
globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása;
vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépesített
üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; online,
nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok továbbítása céljából; online, nem letölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása információ kezelése céljából; online adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé
tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem helyszíni
biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás; elektronikus
adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok elektronikus tárolása; biztonsági másolatot
készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása; biztonsági adatmentési szolgáltatások;
adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (ASP); adatbázis kezelésére szolgáló online, nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági
szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó
eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes
biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások
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számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; tanácsadási és információs
szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az
információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia
szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával
kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes
szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes rendszerelemzés területén; tanácsadás a
számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági szoftverek területén; számítógépszoftverrel
kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; számítógépes
tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;
számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos
információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs
rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes
hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és
szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk
összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;
információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;
kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok
helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes
tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek
katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes
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adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;
adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;
tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes
rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;
minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].
45

Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01825
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Victofon Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Victofon Chello
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01826
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Reál Legközelebb is
( 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).
( 210 ) M 17 01827
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).
( 210 ) M 17 01828
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
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).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

30

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

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).
( 210 ) M 17 01829
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01831
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Lépold Barbara Amanda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 40
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Rendezvények, események, magazinok és személyek stílustanácsadása és ezek stylingolása.

( 210 ) M 17 01832
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Barta Barbara, Hajdúböszörmény (HU)
Barta Balázs, Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek; kivéve harisnyák, zoknik, trikók, harisnyanadrágok, harisnyatartók és fűzők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01836
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) ASP-Netkom Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Dániel Ügyvédi Iroda, 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. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01837
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 740 ) Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÁROSI legenda
( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 17 01838
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongressus Általános Titkárság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
22

Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01841
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Pető Györgyi, Kópháza (HU)
( 740 ) dr. Lőrincz Márton, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 17 01842
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Delano Systems Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csetneki Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01843
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) open innovation
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

35

Üzletviteli tanácsadás.

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01845
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Garami Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők.

35

Táplálékkiegészítők, sport kiegészítők, vitaminkészítmények forgalmazása, webáruház üzemeltetése.

41

Sport tevékenység működtetése.

( 210 ) M 17 01847
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Bokros Andrea, Érd (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 541 ) Pepe Dress
( 511 ) 18

Ruházat állatok számára.

25

Készruhák; papírruházat.

40

Varrás; anyagok, kelmék beszegése.

( 210 ) M 17 01850
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Locked Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOCKED ROOM
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01855
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok terjesztése;televíziós-, rádiós reklámozás;

sajtófigyelés; marketing szolgáltatások; értékesítési és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi tevékenység;
értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása; ingatlankereskedelem.
36

Ingatlan bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célúhelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon
üzemeltetés.
43

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

önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.
( 210 ) M 17 01857
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Pannonsport Szervező és Marketing Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Kalmár Attila, Szombathely
( 541 ) Vasi Vasember
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 17 01858
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok
állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;
takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők
állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;
állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi
táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők házi
kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére
szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati
állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; táplálékok és

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;
aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek
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[kekszfélék]; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok
elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek
állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló
macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak;
jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok állatoknak; kekszek macskáknak; kölyökkutya eledelek;
konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel
konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok;
macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó
kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó
kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek;
rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont kutyáknak.
35

Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati
eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01859
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) SAD Logisztikaiés Online Média Kft., Egyházasdengeleg (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Optikai és elektrotechnikai készülékek és eszközök (amelyek a 9. osztályba tartoznak); kommunikációs és

távközlési célú elektronikus készülékek és eszközök; távközlési készülékek és távközlési kódoló berendezések;
adatok, hangok, jelzések, jelek, és/vagy képek felvételére, kibocsátására, továbbítására, közvetítésére, fogadására,
lejátszására és feldolgozására szolgáló elektrotechnikai és elektromos készülékek; elektrotechnikai és elektromos
feldolgozó, küldő, átviteli, továbbító, közvetítő és tároló készülékek; optikai, elektronikus és elektrotechnikai
készülékek a beszéd-, kép-, szöveg-, adat-, multimédia-, mozgóképes technika számára; hálózatba kötött
médiakészülékek, elsősorban hangok, képek és adatok rögzítésére és továbbítására szolgáló készülékek;
szoftverek, különösen a fent említett termékek vezérlésére és felügyeletére szolgáló szoftverek; hardverkulcsok;
pendrájvok (USB); vezeték nélküli audió és videó hardverkulcsok; stickek és más készülékek médiatartalmak
vételének lehetővé tételéhez végfelhasználói készülékeken.
38

Telekommunikáció, különösen telekommunikációs technikai berendezések, valamint a hozzájuk tartozó

felszerelések és alkatrészek működtetése; telekommunikációs hálózatok működtetése, valamint a hozzájuk tartozó
felszerelések és alkatrészek; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb
termékek és felszerelések müködtetetése, ideértve az adat- és távközlési hálózatokat valamint a hozzátartozó
felszereléseket és alkatrészeket is; távközlési készülékek és berendezések kölcsönzése; applikációk, mégpedig
internetportálok rendelkezésre bocsátása az internet és az intranet számára; elektronikus szolgáltatások, mégpedig
adatok, információk, ábrák, video- és audioszekvenciák továbbítása vagy elosztása; adatbázisban tárolt
információk közlése, nevezetesen interaktív kommunikációs (számítógépes) rendszerek segítségével;
adatbázisban tárolt információkhoz való hozzáférés biztosítása, különösen interaktív módon kommunikáló
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(számítógépes) rendszerek segítségével.

42

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

és kutató szolgáltatások; tanácsadás adatfeldolgozó berendezések, adatbankok, valamint médiaszolgáltató
hálózatok felépítésében és üzemeltetésében; távközlési és médiaszolgáltató szolgáltatások és berendezések,
távközlési hálózatok, valamint a hozzájuk tartozó eszközök tervezése, fejlesztése és megszerkesztése; tervezés,
tanácsadás, tesztelés és műszaki felügyelet médiaszolgáltató hálózatok rendszer integrálásának és
termékintegrálásának és az adatfeldolgozás területén; elektronikus szolgáltatások, mégpedig adatok,információk,
ábrák, video- és audioszekvenciák tárolása, átformázása; elektronikus szolgáltatások, nevezetesen adatok és
információk, ábrák, video- és audioszekvenciák átalakításához használatos szoftver rendelkezésre bocsátása;
adatfeldolgozó programok fejlesztése, készítése és kölcsönzése; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; applikációk készítése, programozása és frissítése internet és intranet számára, mégpedig weboldalak,
internetes portálok és internetes piacok; internetes és intranetes alkalmazások, mégpedig weboldalak és internetes
piacterek kidolgozása, készítése, programozása, frissítése és rendelkezésre bocsátása; alkalmazások, mégpedig
internetes portálok koncepciójának kidolgozása, készítése, programozása és frissítése az internet és az intranet
számára; felhőalapú számítástechnika és szolgáltatások a számítási felhők területén; médiaszolgáltató
infrastruktúrák tervezése, üzembe helyezése és karbantartása során történő tanácsadás és segítségnyújtás
vállalatok részére; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb termékekkel és
felszerelésekkel kapcsolatos műszaki támogatás, ideértve az adat és távközlési hálózatokat valamint a
hozzátartozó felszereléseket és alkatrészeket is.
( 210 ) M 17 01877
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) Kozeca József, Csepe (UA)
( 740 ) dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosószer, mosogatószer.

( 210 ) M 17 01878
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Demcsák Pál, Szarvas
( 541 ) VÁTI
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01893
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) LÓCA VENDÉGLŐ
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 17 01894
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( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp.z.o.o., Oborniki (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 17 01895
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Molnár László Tiborné, Monostorpályi (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

40

Varrás; steppelés; ruhaanyag festése; ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák

átalakítása; szitanyomás.
( 210 ) M 17 01896
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Baka-Kiss Roberta, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ebbe az
áruosztályba tartozó termékek szánhidrátcsökkentett formában.
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; ebbe az áruosztályba tartozó termékek szénhidrát csökkentett és proteinnel
dúsított formában.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 17 01897
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes
fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chatszobák]; mobiltelefonos
kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; dalírás; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása; vidámparkok; videorögzítés; világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01899
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Bajzáth Réka, Szolnok (HU)
Róth Gábor, Tiszakécske (HU)
( 546 )
( 511 ) 20
21

Műanyag dobozok, műanyag tároló dobozok, műanyag ajtókilincs.
Műanyag palackok, kézi keverőpalackok, műanyag shakerek, gumikesztyű háztartási célra, szívószál,

műanyag vágódeszka.
27

Jógaszőnyegek, aerobic szőnyegek.

( 210 ) M 17 01900
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROPUIDO
( 511 ) 5

Hiperkoleszterinémia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 01907
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( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Sparklab
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01908
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Sparklab by NN
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01909
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01912
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)
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( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest

( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01914
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 541 ) TNC
( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01917
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) Oberfrank Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OBERFRANK nyelvoktatási módszer
( 511 ) 9

Adathordozón rögzített oktatási és képzési anyagok, nyelvvizsga anyagok, kép- és hanganyagok; letölthető

elektronikus kiadványok, publikációk; rögzített és/vagy letölthető számítógépprogramok; szoftverek és
alkalmazások számítógépekhez és/vagy mobil eszközökhöz.
16

Könyvek, tankönyvek, folyóiratok, füzetek, nyomtatott publikációk.

41

Nyelvoktatás; nyelvvizsga szolgáltatás; elektronikus tananyagok, online elérhető elektronikus publikációk;

tanfolyamok, képzések, továbbképzések; oktatási rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezése;
oktatási tanácsadás; könyvkiadás, tankönyvek kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése.
42

Online, nem letölthető oktatási anyagok és szoftverek ideiglenes használatának biztosítása.

( 210 ) M 17 01938
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WIZZ
( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és
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ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01939
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WIZZAIR
( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
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újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01940
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
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kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01941
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
M2230
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repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01942
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
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Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01949
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) dr. El-Hindi Yousef, Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztítófolyadék mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb

üvegfelületek tisztítására és védelmére; tisztítófolyadék fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és
védelmére.
16

Papír lapú nedves tisztítókendő.

21

Mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb üveg felületek

tisztítására és védelmére szolgáló nedves törlőkendő; fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és védelmére
szolgáló nedves törlőkendő.
( 210 ) M 17 01950
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) Angiko Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)
( 740 ) Dr. Hajnal Zoltán, Budakalász
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak.
( 210 ) M 17 01951
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) SCA HYGIENE PRODUCTS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzadományok biztosítása jótékonysági szervezetek számára; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi

támogatás és szponzorálás.
44

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati szolgáltatások biztosítása.

( 210 ) M 17 01954
( 220 ) 2017.06.15.
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( 731 ) Nagy József Zsolt, Debrecen (HU)

Nagyné Áncsán Mária, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

( 210 ) M 17 01962
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DoroLime
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

37

Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

( 210 ) M 17 01970
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DoroCem
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

37

Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

( 210 ) M 17 02053
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Bennovum Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HERBAHÁZ AZ EGÉSZSÉG NÁLUNK KEZDŐDIK
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 02062
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Steszkál Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bajorfi-Szittner Júlia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
M2233
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szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése
és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
táboroztatás.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 17 02091
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) WAPPtech Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Aprítógépek, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugák, centrifugálszivattyúk, csigasor, emelőcsigák;

csigák (géprészek), dezintegrátorok; iszapgyűjtők (gépek), kések (géprészek), kosárprések, kotrógépek, meghajtó
szerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók,
szeparátorok, sziták, rosták (gépek vagy géprészek); szivattyúk (gépek), szivattyúmembránok, víztelenítő gépek,
zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, törőgépek.
25

Ruházati, mint például pólók, ingek, sapkák, munkaruhák.

37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 17 02092
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMEDIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02093
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BELLAFEMY
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02094
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PAOSONELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02099
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Aphrodité 97 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 546 )
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Bőrápoló folyadékok; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek; csiszoló termékek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; habkő; horzsakő; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatosított fürdősók;
kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai krémek; körömápolási cikkek; körömápoló készítmények; körömápoló
kozmetikumok; körömerősítők; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem gyógyhatású
-); lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem gyógyhatású]; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem
gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe;
száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; timsók [vérzéscsillapítók].
8

Bőrcsipeszek (manikűrkészletben); bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos

körömpolírozók; elektromos pedikűr készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,
körömpolírozók; fenőeszközök; fenőszíjak bőrből; fogók, csipeszek; kézzel működtetett kéziszerszámok; köröm
eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr tolók; körömágybőr vágó csipeszek; körömágybőr
vágók; körömcsipeszek; körömfényesítők, elektromos vagy nem elektromos; körömpolírozó eszközök
manikűrhöz; körömreszelők, elektromos; körömreszelők, nem elektromos; körömreszelők; körömvágó csipeszek;
körömvágó ollók; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; manikűr kellékek; manikűrkészletek,
elektromos; manikűrkészletek; nem elektromos körömpolírozók, körömfényesítők; ollók; pedikűr kellékek;
pedikűrkészletek; pengék [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; szőrtelenítő csipeszek; tokok
manikűreszközökhöz; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vésőszerszámok [kéziszerszámok].
( 210 ) M 17 02102
( 220 ) 2017.06.27.
( 731 ) PLANTOMIME Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PLANTOMIME
( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;
nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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).
( 210 ) M 17 02123
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02124
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( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02125
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 541 ) VÁRI CUKRÁSZDA
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, érkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02127
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Castaway Television Productions Limited, London (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Műsorszórás; televíziós, műholdas televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások; interaktív telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldési
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a világháló, kábel,
műholdas, mikrohullámok és villamos energia távvezeték- hálózat segítségével; telefonálás szavazási célokra és
szórakoztatási célokra.
41

Televízió- és rádióműsorok készítése, rögzítése, hírszolgáltatás és forgalmazási szolgáltatások; televízió és

videó szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02140
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) RENNER Kereskedelmi - Szolgáltató Betéti Társaság, Jánoshalma (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
16

Traktorok és ezek alkatrészei, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak; gumiabroncsok járművekhez.
Gépjárművekkel, haszongépjármüvekkel, mezőgazdasági vontatókkal, traktorokkal valamint ezek

alkatrészeivel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.
41

Nevelés, szakmai képzés gépjárművek, haszongépjárművek, mezőgazdasági vontatók, traktorok és ezek

alkatrészei kapcsán.
( 210 ) M 17 02215
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( 220 ) 2017.07.07.
( 731 ) Event & Trade s.r.o. 100%, Komárno (SK)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 541 ) JátszóParty
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02216
( 220 ) 2017.07.07.
( 731 ) Event & Trade s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02247
( 220 ) 2017.07.11.
( 731 ) PUSKÁR KERÁMIA, Debrecen (HU)
( 740 ) Puskár Anikó, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 20
21

Kerámiafogantyúk fiókos szekrényekhez; kerámia ajtógombok; gipsz öntőformák kerámiaanyagok öntésére.
Üreges edényáru kerámiából; malacperselyek kerámiából; kerámiák konyhai használatra; kerámiák

háztartási használatra; kerámiafigurák; kerámiadobozok; kerámiadíszek; kerámiabögrék, csészék; kerámiából
készült szobrocskák; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámia kávéskészletek; kerámia
perselyek; dísztárgyak kerámiából; kerámia dísztáblák; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai
célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
40

Kerámiakészítés; mázak felvitele kerámiára; kerámiaégetés; kerámiaáruk gyártásához használt anyagok

kezelése; kerámia feldolgozása.
( 210 ) M 17 02252
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) 4BRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
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( 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).
( 210 ) M 17 02254
( 220 ) 2017.07.13.
( 731 ) Tátrai Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás) online-, offiine-, rádiós-, televíziós- és szabadtéri reklámozási tevékenység; kereskedelmi- vagy
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
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); nevelési célú rendezvények szervezése és lebonyolítása; szakmai
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása;
sport-és kulturális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 17 02280
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Admiral
( 511 ) 1

Vegyi készítmények rovarölő szerek, fungicidek és herbicidek előállításához történő felhasználásra.

5

Rovarölő szerek, gombaölő szerek, herbicidek, készítények gyomirtásra és élősködők elpusztítására.

( 210 ) M 17 02290
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység; számítógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)
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terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai

érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és
közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.
( 210 ) M 17 02291
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Független Kisgazdapárt (FKgP)
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések: közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)
terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai

érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és
közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.
( 210 ) M 17 02302
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; rádiós reklámozás;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; internetes fórumok biztosítása; közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; rádióadás; rádiós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiótávközlés;
rádiós műsorszórás; rádióműsorok közvetítése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; rádiós műsorszóró
berendezések üzemeltetése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása.
41

Rádiós szórakoztatás; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok készítése; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; kulturális, szórakoztató és sportrendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
koncertek, zenei fesztiválok és egyéb zenei rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; szabadidős
rendezvények, vetélkedők szervezése; szórakoztató és tájékoztató digitális tartalom nyújtása interneten.
( 210 ) M 17 02367
( 220 ) 2017.07.25.
( 731 ) Burberry Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrből vagy bőrutánzatokból készült áruk; táskák; hordtáskák, kézitáskák, válltáskák; kofferek, bőröndök,

útibőröndök, utazótáskák, ruházati zacskók, kisbőröndök, bébi táskák, babahordozók, gyermekhámosok,
hátizsákok, hátizsákok, táskák, fényképezőgépek, bevásárlótáskák, kerekes bevásárlótáskák és kocsik;
pénztárcák, tasakok; tárcák, kulcstartók, kártyatartók, erszények; címketartók, poggyászcímke-tartók és -zsebek;
kozmetikai tokok és zsákok (tartozékaik nélkül), manikűr készletek; nyakkendők; bőr dobozok; esernyők,
napernyők; nyakörvek és pórázok állatok számára.
25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, övek.

( 210 ) M 17 02425
( 220 ) 2017.07.31.
( 731 ) Auchan Holding, CROIX (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Szabadtéri reklámozás, hirdetés; értékesítési promóciós szolgáltatások mások számára; kereskedelmi

információs szolgáltatások és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás) áruk értékesítése céljából;
egészséghez, táplálkozáshoz és fizikai jóléthez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás.
41

Testmozgásra és fizikai jólétre vonatkozó tanácsadási szolgáltatás; sportedzés; egészséggel, táplálkozással

és fizikai jóléttel kapcsolatos játékok és versenyek; szakmai képzés, betanítás; egészséggel, táplálkozással, fizikai
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jóléttel, élelmiszer allergiákkal és élelmiszer intoleranciákkal kapcsolatos oktatás és képzés.

44

Tanácsadás élelmiszer termékek és nem élelmiszer jellegű termékek összetevőire vonatkozóan; tanácsadás

élelmiszer termékek tápértékének minőségével kapcsolatosan; egészségügyi konzultáció; tanácsadási
szolgáltatások élelmiszer allergiákra és élelmiszer intoleranciákra vonatkozóan.
( 210 ) M 17 02459
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dobos Annamária, Budapest
dr. Réz András, Budapest
( 541 ) CMAX Index
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 17 02462
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Dharma Initiative Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eatbrain
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; bandana kendők: ingek; pénztartó övek [ruházat]; pólók;

pulóverek; legging nadrágok, cicanadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik; felsőruházat.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal kapcsolatban; eseménymarketing; merchandising

szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; harmadik fél
zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával.
41

Zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei művek publikálása; dalírás; digitális zeneszolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; Online, nem letölthető videók biztosítása; partik
tervezése [szórakoztatás]; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók; zeneszerzés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene
terén; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes
weboldalakról.
( 210 ) M 17 02464
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Navayo Research Kft., Jászberény (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).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 17 02522
( 220 ) 2017.08.09.
( 731 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) CHEETOS BIG MIX
( 511 ) 30

Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

( 210 ) M 17 02703
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Hu Mengzhou, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mihály Katalin, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hordható okostelefonok; járművekben használt mobiltelefonok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon tokok

bőrből vagy műbőrből; mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; bőrből készült
mobiltelefon tokok; bőrtokok okostelefonokhoz; kihajtható tokok okostelefonokhoz; mobiltelefon tartók, tokok;
mobiltelefonokhoz kialakított tokok; okostelefonok; telefon tokok [speciálisan méretezett]; tokok
mobiltelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; védőtokok mobiltelefonokhoz.
35

Audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

okostelefonokkal kapcsolatban; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Okostelefonok javítása és karbantartása; telefonok üzembe helyezése és javítása; telefonkészülékek üzembe

helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; telefonkészülékek javítása vagy karbantartása; telefonkészülékek javítása;
telefon javítás.
( 210 ) M 17 02719
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; növényi gyógyszerek; orrtisztító készítmények gyógyászati célokra;

orrspray-k gyógyászati használatra.
( 210 ) M 17 02940
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
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magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt

adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő
tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
( 210 ) M 17 02941
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt
adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
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teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő

tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
( 210 ) M 17 02942
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt
adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő
tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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